
 

      Versie 2.1 (01 augustug 2020) 
 

 
Lidmaatschapsovereenkomst 
 
Onderstaand persoon wil graag lid worden van Impact Color Guard. Hij/zij verklaard hierbij bekend te zijn met 
het huishoudelijk reglement. (zie formulier, Huishoudelijk Reglement) 
 
Naam lid: 
 

Achternaam  
Tussenvoegsel  

Voornamen  
Geboortedatum  

Adres  
Postcode  

Woonplaats  
Telefoonnummer  

Mobiel  
E-mailadres  

 
Info Unit: 
 

Impact Unit: � Impact Kids                � Impact Cadets  
 
� Impact Junior             � Impact  A 

 
Start datum lidmaatschap:  

 
Betalingsgegevens: 
 

Naam rekeninghouder  
Rekeningnummer (IBAN)   

Telefoonnummer  
Mobiel  

E-mailadres  
Relatie mbt het lid  
Wijze van betaling Maandelijkse incasso van bovenstaand rekeningnummer 

 
 
Privacy Policy 
 
Impact Color Guard verwerkt bovenstaande ingevulde persoonsgegevens. Op de website van Impact Color 
Guard, www.impact-colorguard.com, is onze privacy policy te vinden. In deze Privacy policy willen we heldere 
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
 
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de contributie en de jaarlijkse eigen bijdrage.  
Indien het lid jonger dan 16 jaar is, dient dit formulier ondertekend te worden door een ouder/verzorger. 
 

Naam  
Datum  
Plaats  

Handtekening  
 

 



 

      Versie 2.1 (01 augustug 2020) 
 

 
 
Huishoudelijk Reglement 
 
v Het wedstrijd seizoen van Impact loopt van 1 april tot en met 31 maart. 
v Ieder lid betaalt contributie per seizoen. Betaling is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Aan het 

einde van de maand wordt er geïncasseerd voor de opvolgende maand. Wanneer er niet geïncasseerd kan worden 
wordt hier melding van gemaakt en moet de contributie alsnog binnen 2 weken worden betaald. Bij achterstand in 
de contributie kan toegang tot de lessen ontzegd worden. 

v De contributie van Impact Kids bedraagt €11,00 per maand en bijkomend een jaarlijkse eigen bijdrage van €25,- ten 
behoeve van kleding, materiaal etc. Deelname alleen de Try-out en de noordelijke 2 contesten en eventueel Finals 
in Eindhoven)  

v De contributie van Impact Cadets bedraagt €13,50 per maand en bijkomend een jaarlijkse eigen bijdrage van €40,- 
ten behoeve van kleding, materiaal etc.  

v De contributie van Impact Junior bedraagt €14,75 per maand en bijkomend een jaarlijkse eigen bijdrage van €40,- 
ten behoeve van kleding, materiaal etc.  

v De contributie van Impact  A bedraagt €16,00 per maand en bijkomend een jaarlijkse eigen bijdrage van €40,- ten 
behoeve van kleding, materiaal etc.  

v De contributie dient u te betalen bij aanvang van het seizoen. U betaalt maandelijks vooruit. 
v De jaarlijkse eigen bijdrage wordt geïncasseerd in oktober/november of indien men later start in de maand van 

inschrijving. 
v Een inschrijving is voor onbepaalde tijd. De contributie is verschuldigd tot schriftelijke opzegging bij de 

ledenadministratie (penningmeester), hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 
v Ieder lid maakt het seizoen af en stopt bij voorkeur niet midden in een seizoen. 
v Materialen die je leent van Impact blijven eigendom van de vereniging. 
v Schade aan materiaal inventaris of personen worden op de veroorzaker van de schade verhaald. 
v Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleding tijdens een seizoen. Kleding blijft eigendom van 

de vereniging. 
v Ieder lid meldt zich netjes af bij desbetreffende instructie, bijvoorbeeld door ziekte/studie. 
v Van de leden wordt een actieve houding verwacht aangaande sponsoracties etc. 
v Vertrouwelijke informatie blijft binnen Impact. 
v Middels ondertekening van dit document verklaart u, en het lid dat foto’s en video op verantwoorde wijze gebruikt 

mogen worden voor interne en promotie doeleinden en op de facebookpagina, twitter en instagram van Impact 
Colorguard. 

 
Ondertekening lid 
 

Naam  
Datum  

Handtekening  
 

 
Ondertekening betaler (indien van toepassing) 
 

Naam  
Datum  

Handtekening 
 

 
Beide formulieren graag ondertekend bij de eerstvolgende les inleveren bij de instructie.  
 
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
 

Mocht u vragen hebben omtrent de inschrijving / betaling dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van Impact Rienk 
Punter op mail: impactpenningmeester@hotmail.com 


