
LIDMAATSCHAP

SCHERMSCHOOL DE JORDAAN      Gebouw De Palm    Palmstraat 34    1015 HS  Amsterdam
info@schermschooldejordaan.nl     schermschooldejordaan.nl           KvK-nummer 65922069    Bank NL33INGB0007302750

*    Lidmaatschap van de KNAS is voor elke schermer noodzakelijk aangezien de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering het mogelijk maakt dat je zonder zorgen schermt. 
      Daarnaast biedt het vele andere voordelen: Deelname aan wedstrijden en competities. Deelname aan cursussen en opleidingen. Je draagt bij aan het bereikbaar houden van onze sport.
**  Lidmaatschap van Kindervereniging De Palm voor onderhoud van gebouw De Palm.

Wij zijn aangesloten bij:
Koninklijke 
Nederlandse
Schermbond

CONTRIBUTIE
Jeugd lidmaatschap t/m 17 jaar  € 300,- per kalenderjaar,  € 150,- per hal�aar, 
  of € 25,- per maand
Volwassenen lidmaatschap vanaf 18 jaar  € 420,- per kalenderjaar, of € 35,- per maand
Student lidmaatschap   € 336,- per kalenderjaar, of € 28,- per maand
Bij vooruitbetaling van één jaar 5% korting.

Aspirant lidmaatschap
Volwassenen 2 gratis proeflessen, contributie eerste 2 maanden € 50,00 
Jeugd 2 gratis proeflessen, contributie eerste 2 maanden € 35,00 
Student 2 gratis proeflessen, contributie eerste 2 maanden € 40,00 

KNAS Lidmaatschap*                       
Senior lidmaatschap vanaf 21 jaar    € 47,25  per kalenderjaar                 
Jeugd lidmaatschap t/m 20 jaar       € 23,50 per kalenderjaar

KV De Palm Lidmaatschap**
Lidmaatschap € 20,00 per kalenderjaar

Slapend lid tot terugkeer
€ 25,00 per jaar

Lessen voor oud leden (maar wel lid van de KNAS i.v.m. verzekering)
€ 10,00 per les

Lessen voor niet leden (maar wel lid van de KNAS)
€ 10,00 per les

Inloop avond voor volwassenen en student leden (afsluiting met drankjes) 
Iedere 1e en 3e woensdagavond van de maand van 19.00 – 22.00 uur

Donateur
Minimaal € 50,00 per jaar

Alumni lidmaatschap (maximaal 10 avonden)
Iedere 1e en 3e woensdagavond van de maand van 19.00 – 22.00 uur, € 150,00 per jaar
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