Verzoek tot overschrijving lid
Een onvolledig of onjuist ingevuld formulier wordt niet in behandeling genomen. Kosten voor
overschrijving bedragen € 15,00. Overschrijvingsgeld moet gestort worden op EBAN/ SEPA number:
NL45ABNA0546066100, bank: ABN AMRO ten name van de Stichting Nunchaku Nederland.
naam:
adres:
woonplaats:
lid van sportschool:
sportschoolcode:

Verzoekt overschrijving naar
sportschool:

voornaam:
postcode:
geboortedatum:
handtekening:

sportschoolcode:

Hierbij verklaart dhr./ mevr.:
in functie bij sportschool:
waar de geregistreerde vandaan gaat, geen bezwaar te hebben tegen de overschrijving.
plaats:
handtekening:
datum:

Dit formulier, inclusief paspoort, sturen aan de ledenadministratie van de SNN; Oliemolen 11,1541
RV Koog aan de Zaan.
De kosten overmaken op het rekeningnummer van de SNN: ABN AMRO 54.60.66.100.
Voor minderjarigen behoren ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger mede te ondertekenen
als akkoordbevinding.

AVG
Graag maken wij u erop attent dat bij deelname aan activiteiten door- of onder auspiciën van de
SNN de deelnemer zich confirmeert aan het feit dat er foto’s
en/of videobeelden worden gemaakt welke uitsluitend gebruikt worden in de Touché, op de
website en facebook van de SNN, welke in relatie staan tot het
evenement en de Nunchaku-sport. Indien men zich daar niet aan kan confirmeren is deelname niet
mogelijk.

In te vullen door de ledenadministratie
Datum ontvangst:
Datum verwerkt:
Datum verzonden:
Ledenadminstratie:
Oliemolen 11
1541 RV Koog a/d Zaan
adminstratie@nunchaku.org

.
.
.
.
Secretariaat:
Zanderij 21
1185 ZM Amstelveen
info@nunchaku.org

Verzoek tot overschrijving lid

Reglement overschrijving
1. Een geregistreerde kan in wedstrijden uitsluitend uitkomen voor de sportschool of vereniging waar
zij of hij tenminste drie maanden als geregistreerde staat ingeschreven. Overschrijving naar een
andere sportschool of vereniging kan slechts geschieden, mits aan alle verplichtingen zijn voldaan en
na goedkeuring door de ledenadministratie van de Stichting Nunchaku Nederland.
2. Indien de sportschool waar de geregistreerde vandaan gaat bezwaar heeft tegen diens
overschrijving, dan stelt het bestuur van de Stichting Nunchaku Nederland een onderzoek in en
neemt vervolgens een beslissing.
3. Verzoek tot overschrijving kan op iedere datum schriftelijk worden ingediend en de
ledenadministratie keurt de overschrijving zo spoedig mogelijk goed, indien:
a. Een bewijs wordt overlegd waaruit blijkt dat de sportschool of vereniging, waarvan de
geregistreerde als bedoeld in artikel 1 deel uitmaakte, geen bezwaar heeft tegen de
overschrijving.
b. De geregistreerde bij de oorspronkelijke sportschool of vereniging tegelijkertijd wordt
beëindigd.
4. De ledenadministratie heeft het recht een overschrijving te weigeren of een reeds goedgekeurde
overschrijving ongedaan te maken, indien uit een strafzaak blijkt, dat de overgang van de ene
sportschool of vereniging naar de andere op ongeoorloofde wijze is bevorderd.
5. Verzoek tot overschrijving moet bij de ledenadministratie van de Stichting Nunchaku Nederland
schriftelijk worden ingediend.
6. De kosten met betrekking tot het overschrijven bestaande uit:
a. verstrekken van een nieuw paspoort;
b. wijzigen van de registratie in het ledenbestand;
c. portokosten voor de verzending van het paspoort.
bedragen € 15,00 per overschrijving en moeten worden overgemaakt op het rekeningnummer van
de SNN: ABN AMRO 54.60.66.100.

De administratie heeft het recht genoemd bedrag te verhogen c.q. te verlagen.

Ledenadminstratie:
Oliemolen 11
1541 RV Koog a/d Zaan
adminstratie@nunchaku.org

Secretariaat:
Zanderij 21
1185 ZM Amstelveen
info@nunchaku.org

