
Schaakclub Vegtlust 

K.v.K. Utrecht 40479582 www.schaakclubvegtlust.nl 

Rabobank NL36RABO03046.11.611 bestuur@vegtlust.nl 

Statutair gevestigd te Maarssen 

 

 

Inschrijfformulier 
Achternaam:  
 
Voorletters:      Voornaam: 
 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):    Geslacht:  
 
Adres en huisnummer:  
 
Postcode:       Woonplaats:  
 
Telefoon:      Mobiel: 
 
E-mail:        Lid bij een andere vereniging:  

 
Basisschool (alleen voor jeugdleden tot 12 jaar): 
 
Contributie 

Senior hoofdlid: € 130,- 

Senior dubbellid (hoofdlid bij een andere vereniging): €   90,- 

Jeugdlid: € 100,- 

 

U-pas: 

Indien u in bezit bent van een U-pas kunt u de contributie via de U-pas voldoen.  

U-pasnummer : 

 

Algemeen: 

Bij inschrijving gedurende het schaakseizoen wordt een korting verleend van 1/10 * het aantal 

maanden dat verstreken is na 1 september. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.  

 

U wordt aangemeld bij de Stichts-Gooise Schaakbond zodat u meteen aan de competitie of toernooien 

mee kunt doen en het KNSB blad ontvangt. Voor de bepaling van senior- of jeugdlid worden de 

richtlijnen van de Stichts-Gooise Schaakbond gevolgd. Jeugdleden ontvangen het eerste jaar van de 

Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) Chess Tutor. 

 

Voor de contributie ontvangt u een contributienota. Deze jaarcontributie is per vooruitbetaling 

verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of email voor 1 juli plaats te 

vinden, na die datum is contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Bij opzegging gedurende het 

schaakseizoen wordt geen restitutie verleend. De contributiebedragen kunnen worden aangepast 

door de algemene ledenvergadering. 

 

Datum: Handtekening:  
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Informatie 
Activiteiten 

Door een hele actieve en relatief grote jeugdafdeling worden vele activiteiten georganiseerd zoals de 

wekelijkse lessen in groepen volgens het Stappenplan, het Schoolschaaktoernooi, een Grand Prix 

toernooi en clinics op basisscholen. Ook bij de senioren wordt veel gedaan: naast de competitie 

worden activiteiten georganiseerd zoals het Starttoernooi, het Piet van Zelst toernooi, het 

Vechtstreek toernooi en het ouder-kind toernooi. Aan al deze activiteiten mogen ook niet-leden 

deelnemen.  

 

Kortom: Schaakvereniging Vegtlust is een kleine vereniging die uw steun goed kan gebruiken! 

U kunt Vegtlust op de volgende manieren extra steunen: 

 

Koopt u wel eens iets op internet, bijvoorbeeld bij Bol.com, Zalando, 

Wehkamp, Otto, Kijkshop en dergelijke? Dan kunt u nú Vegtlust steunen 

met uw aankoop! Zónder dat het u iets extra kost, ontvangt Vegtlust een 

commissie op de door u geplaatste bestelling. Via de link: 

www.sponsorkliks.nl komt u op de site.  

 

Als u Vegtlust invult als uw vereniging komt u op een nieuwe pagina, met de grote lijst van 

webwinkels die meedoen aan dit programma. U kunt deze pagina vervolgens toevoegen bij uw 

favoriete pagina’s, zodat u altijd eenvoudig op deze manier een bestelling kunt plaatsen, waardoor u 

met uw bestelling Vegtlust steunt. 

De rechtstreekse link is: 

http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=2910&v=website&cn=NL&ln=nl 

 

Een greep uit de deelnemende bedrijven (naast de al eerder genoemde): HEMA, V&D, 

Cheaptickets.nl, Expedia, Booking.com, Blokker, Corendon, KLM, Viking Direct, Tele2, T-mobile, 

Toys’R’Us, Tonerwinkel.nl etcetera.  

 

Wist u dat de Vriendenloterij de Schaakclub Vegtlust als goed doel heeft 

erkend? 

Dit betekent dat als u meespeelt met de Vriendenloterij en u de 

Schaakclub Vegtlust aanwijst als goed doel, een deel van uw inleg ten goede komt aan de 

Schaakvereniging. Als u zelf geen goed doel aanwijst, wordt het besteed aan goede doelen die door 

de Vriendenloterij worden uitgekozen. 

 

Hoe u de Schaakvereniging Vegtlust aanwijst als goed doel: 

1. Deelnemers aan de Vriendenloterij hebben een inlogcode, waarmee ze op de site kunnen 

inloggen. U kunt daar zelf de Schaakclub Vegtlust aanwijzen als goed doel. Wij zijn één van de 

goede doelen in Maarssen. U kunt ook zoeken op sponsorcode, onze code is: 9629. 

2. U kunt de klantenservice van de Vriendenloterij bellen: 0900-300 1400, dan maken zij dat voor u 

in orde. 

http://www.sponsorkliks.nl/
http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=2910&v=website&cn=NL&ln=nl

