
 

Aanmeldingsformulier  
 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………Voorletters: .…………………………………… 

Achternaam: ……………………………………………………………………………………Geboortedatum: .………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode: ……………………………………………… Woonplaats …………………………………………………………………………….. 

e-mail ouders/verzorgers: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon vast ouders/verzorgers: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel nummer ouders/verzorgers: …………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail kind: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mobiel nummer kind: ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is uw kind in het bezit van een schaakdiploma?        ja  / nee    (omcircel) 

1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 (omcircel) 

Zo ja, voor welke stap? 

Ingangsdatum lidmaatschap:        01  / …….. / ………………… 

Met enige regelmaat organiseren wij een toernooitje waarbij als prijs iets lekkers mag worden 

uitgekozen. Graag willen wij weten of uw kind ergens allergisch voor is, zodat we hier rekening mee 

kunnen houden. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toestemming gebruik NAW:   ja / nee (omcircel) 
Toestemming gebruik beeldmateriaal:  ja / nee (omcircel) 
 

Ik ga akkoord met de aan ommezijde vermelde algemene voorwaarden. 

Naam (ouder/verzorger): …………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

Datum: …….. / …….. / ………………… Plaats: ……………………………………………………………………………………. 

Handtekening (ouder/verzorger): ………………………………………………………...............................................................  



 

Algemene voorwaarden lidmaatschap JSV Minerva 

 

 

Ingangsdatum en duur lidmaatschap 
Het schaakseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

Indien het lidmaatschap start na 1 oktober wordt de contributie naar rato berekend en wel als volgt: 

Lid geworden voor 1/10 voor 1/11 voor 1/12 voor 1/1 voor 1/2 voor 1/3 Op of na 1/3 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend per 1 september verlengd. 

Contributie 
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient bij aanvang 
van het seizoen volledig te worden voldaan. Voor elk tweede of volgende gezinslid geldt een korting van 10%. 

De contributie voor het seizoen 2021/2022 is vastgesteld op € 95,-. 

Beëindiging 
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen geschiedt vóór 1 september via e-mail naar 
ledenadmin@minerva.schakendhengelo.nl. Bij tussentijdse opzegging tussen 1 september en 1 januari geldt een 
restitutie van maximaal € 30,-. Bij tussentijdse opzegging op of na 1 januari vindt geen restitutie van de contributie 
plaats. 

Aanmelding regionale en landelijke bond 
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt uw kind ingeschreven als lid van onze schaakvereniging en 
tevens als lid aangemeld bij de SBO (Schaakbond Overijssel) en bij de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond). 

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier aanvaardt u het lidmaatschap van JSV Minerva, het 
lidmaatschap van de SBO en het lidmaatschap van de KNSB. 

Verwerking persoonsgegevens 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige toestemming voor het 
verwerken van aan ommezijde vermelde persoonsgegevens door JSV Minerva ten behoeve van de volgende 
doelstellingen: 
i. het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten, 
ii. het bijhouden van haar ledenadministratie, 
iii. het faciliteren van eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere evenementen door vermeld 

lid, 

iv. het verzenden van informatie over verenigingsactiviteiten en andere relevante schaak gerelateerde 
informatie en 

v. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 

JSV Minerva zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden voor andere dan de hierboven genoemde 
doelstellingen, behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen: 
• JSV Minerva zal, indien vermeld lid woonachtig is in de gemeente Hengelo, deze gegevens 

 verstrekken aan de gemeente Hengelo, voor het aanvragen van de Jeugdsportsubsidie. 
• JSV Minerva zal deze gegevens verstrekken aan de SBO (de regionale bond) waar JSV Minerva bij 

aangesloten is en aan de KNSB, waar vermeld lid automatisch lid van wordt door het lidmaatschap van 
JSV Minerva. 

Daarnaast verstrekt de KNSB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de 
organisatoren van schaaktoernooien en aan de FIDE (de Wereldschaakbond). Tevens verstrekt de KNSB 
(geanonimiseerde) niet tot vermeld lid herleidbare gegevens aan NOC*NSF voor statistieke doeleinden. 
Mensen die daar bezwaar tegen hebben, kunnen dat kenbaar maken bij de KNSB. In dit verband verwijzen wij u 
naar het Privacyreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.  



 

Bewaarbijlage 
Algemene informatie seizoen 2021-2022 

Bestuur 

Laurens Westerhof (voorzitter): voorzitter@minerva.schakendhengelo.nl 

Jantine van der Velden (secretaris): secretaris@minerva.schakendhengelo.nl 

Ronald Bos (ledenadministratie): ledenadmin@minerva.schakendhengelo.nl 

Ronald Bos (penningmeester): penningmeester@minerva.schakendhengelo.nl 

Fetze Elgersma (trainingen): trainingen@minerva.schakendhengelo.nl 

Laurens Westerhof (externe competitie): competitie@minerva.schakendhengelo.nl 

Trainers 

Fetze Elgersma (coördinator donderdag): donderdag@minerva.schakenhengelo.nl 

Fetze Elgersma (coördinator vrijdag): vrijdag@minerva.schakendhengelo.nl 

Trainers: Fetze Elgersma, Wouter Lardinois, Rob Bertholee. 

Adviseurs: 

Fetze Elgersma: vrijdag@minerva.schakendhengelo.nl 

 

Speellocaties 

Donderdag 18:30 – 19:45 uur: Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62, 7558 CP, Hengelo 

Vrijdag 18:30 – 20:00 uur: Buurtcentrum ’t Lansink, Twijnstraat 6, 7553 BS, Hengelo 

Correspondentieadres 

Sprinkhaan 5a, 7559 EJ, Hengelo 

Telefoonnummer: 06 10680222 

Gegevens vertrouwenscontactpersoon en meldpunt seksuele intimidatie 

Vertouwenscontactpersoon KNSB: vertrouwenspersoon@schaakbond.nl 

NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut) 

Betalingen 

Bankrekeningnummer NL07 RABO 0143546252, ten name van JSV Minerva te Hengelo 

Contributie 

Contributie: € 95,- per seizoen (september – augustus), te voldoen bij start seizoen. 

Contributie niet trainend lid (op aanvraag en na goedkeuring bestuur): € 35,- 

Contributie meetrainend dubbel lid: € 50,- 

Gezinnen met een laag inkomen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Sport 

en Cultuurfonds van de gemeente Hengelo of via een regeling van de eigen gemeente.  

Voor informatie: https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-

1/_Burger/Sport-en-Cultuurfonds.html 
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Algemene voorwaarden lidmaatschap JSV Minerva 

 

 

Ingangsdatum en duur lidmaatschap 
Het schaakseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

Indien het lidmaatschap start na 1 oktober wordt de contributie naar rato berekend en wel als volgt: 

Lid geworden voor 1/10 voor 1/11 voor 1/12 voor 1/1 voor 1/2 voor 1/3 Op of na 1/3 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend per 1 september verlengd. 

Contributie 
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient bij aanvang 
van het seizoen volledig te worden voldaan. Voor elk tweede of volgende gezinslid geldt een korting van 10%. 

De contributie voor het seizoen 2021/2022 is vastgesteld op € 95,-. 

Beëindiging 
Opzegging van het reguliere lidmaatschap voor het volgende seizoen geschiedt vóór 1 september via e-mail naar 
ledenadmin@minerva.schakendhengelo.nl. Bij tussentijdse opzegging tussen 1 september en 1 januari geldt een 
restitutie van maximaal € 30,-. Bij tussentijdse opzegging op of na 1 januari vindt geen restitutie van de contributie 
plaats. 

Aanmelding regionale en landelijke bond 
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt uw kind ingeschreven als lid van onze schaakvereniging en 
tevens als lid aangemeld bij de SBO (Schaakbond Overijssel) en bij de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond). 

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier aanvaardt u het lidmaatschap van JSV Minerva, het 
lidmaatschap van de SBO en het lidmaatschap van de KNSB. 

Verwerking persoonsgegevens 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige toestemming voor het 
verwerken van aan ommezijde vermelde persoonsgegevens door JSV Minerva ten behoeve van de volgende 
doelstellingen: 
iii. het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten, 
iv. het bijhouden van haar ledenadministratie, 
vi. het faciliteren van eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere evenementen door vermeld 

lid, 

vii. het verzenden van informatie over verenigingsactiviteiten en andere relevante schaak gerelateerde 
informatie en 

viii. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 

JSV Minerva zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden voor andere dan de hierboven genoemde 
doelstellingen, behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen: 
• JSV Minerva zal, indien vermeld lid woonachtig is in de gemeente Hengelo, deze gegevens 

 verstrekken aan de gemeente Hengelo, voor het aanvragen van de Jeugdsportsubsidie. 
• JSV Minerva zal deze gegevens verstrekken aan de SBO (de regionale bond) waar JSV Minerva bij 

aangesloten is en aan de KNSB, waar vermeld lid automatisch lid van wordt door het lidmaatschap van 
JSV Minerva. 

Daarnaast verstrekt de KNSB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de 
organisatoren van schaaktoernooien en aan de FIDE (de Wereldschaakbond). Tevens verstrekt de KNSB 
(geanonimiseerde) niet tot vermeld lid herleidbare gegevens aan NOC*NSF voor statistieke doeleinden. 
Mensen die daar bezwaar tegen hebben, kunnen dat kenbaar maken bij de KNSB. In dit verband verwijzen wij u 
naar het Privacyreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 


