OPGERICHT 5 JANUARI 1939. GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 1967, NR. 39.
SCHERMLERAAR: MAÎTRE FLORIS NONHEBEL, TELEFOON: (06) 52 86 66 80, E-MAIL: LERAAR@TERWEER.NL
SCHERMZAAL: LAAN VAN POOT 353-a, 2566 DA, ‘S-GRAVENHAGE, TELEFOON: (06) 52 86 66 80 (MA- , DI- EN DON AVOND)
WEBSITE: WWW.TERWEER.NL, E-MAIL: SECRETARIS@TERWEER.NL

Hierbij schrijf ik tot schriftelijke wederopzegging in, het minderjarige kind / de volwassene*
Hereby I apply for membership of myself (adult) / my child

Achternaam (Family name)
Voorletters (Initials)
Roepnaam (First name)
Adres (Address)
Postcode & Woonplaats (Postal code and City)
Telefoon (vast / mobiel) (Phone (land line / mobile))
Geboortedatum (Date of birth)
E-mailadres (Email address)
…als lid van de Vereniging van leerlingen en oud-leerlingen van de Schermzaal Ter Weer. Ik ben bekend
met de voorwaarden genoemd in de statuten van deze vereniging en verbind me hierbij mij aan deze
voorwaarden te houden.
…I have read and understood the terms of this membership, and promise to uphold these rules as a member of
Schermvereniging Ter Weer.

De in de statuten genoemde opzeggingstermijn is twee maanden voor aanvang van het nieuwe
verenigingsjaar (1 januari). Opzeggen kan ook voor 1 juli, eveneens met een opzegtermijn van twee
maanden. Het lidmaatschap kan slechts beëindigd worden door schriftelijke opzegging (per brief of email).
According to the legal terms of this membership I can only suspend or end membership by sending a letter or email
two months before January 1st (whole year termination membership) or July 1st (half year termination membership).
Naam (Christian name + family name)
Datum (Date)
Plaats (City)

Handtekening (Signature)

Indien u de statuten van onze vereniging niet in uw bezit heeft en deze alsnog wenst te ontvangen, kunt
u contact opnemen met François Smits; secretaris@terweer.nl.
Please ask for our Legal terms (in Dutch) if you do not possess them. Send an email to François Smits;
secretaris@terweer.nl

Stuur dit inschrijfformulier volledig ingevuld naar/Fill out his form and send it to secretaris@terweer.nl.
Of stuur het naar/or send it to:
Secretaris Schermzaal Ter Weer
Laan van Poot 355A

2566 DA Den Haag

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL DEN HAAG: NR. 40409113

