
 JEUGDPUNTENTOURNOOI 2021/2022 
 

 

DEELNAME / INSCHRIJFFORMULIER 
 

o    Je eerste keer of eerste keer dit jaar? Vul deze zijde volledig in en betaal. 
o    Hebben we al je gegevens en betaal je per keer, gebruik dan de andere zijde 

als betaalbewijs. 
o    Vergeet niet jezelf aan te melden bij je wapen! 

Achternaam:  

Voornaam:  

Jongen of meisje  

Geboortejaar (+ grootte van je wapen) ⃝ groot wapen  ⃝ klein wapen 

Vereniging:  

Op welk wapen wil je schermen? (kruisje voor 
je keuze) 

FLORET SABEL DEGEN 

EL. MECH. EL. MECH. EL. 

Ik ben al KNAS lid, mijn licentienummer is  

  

Contactgegevens 
E-mail adres  

Telefoonnummer (contact)  

  

In geval van nood te contacteren 
Naam  

Telefoonnummer  

 

Betaald:     ⃝ abonnement         ⃝ € 15         ⃝ anders, …. 
 

Abonnementsprijzen 2021/2022: Bij deelname vanaf september geldt een abonnementsprijs van € 45 (voor 2e/3e 

kind €30), vanaf januari €30,00 (2e/3e  kind € 20). Betaal je per keer € 15, dan betaal je maximaal zoveel als de 

abonnementsprijs die gold op de datum van je eerste deelname. 

Deelname aan de wedstrijden geschiedt op eigen risico (Handtekening ouders/voogd) 

Datum: Naam + Handtekening 

  

⃝ alleen gegevens       ⃝ betaling contant         ⃝ betaling pin 
 

 

Betalingsbewijs Jeugdpuntentournooi 2021/2022 

 Naam 

Verklaart €       ,    te hebben ontvangen van  

Datum: ⃝ betaling contant         ⃝ betaling pin 
Handtekening en naam namens organisatie JPT  



 JEUGDPUNTENTOURNOOI 2021/2022 
 

 

BETALINGBEWIJS INCIDENTEEL 
 

 

 

o  Hebben we al je gegevens en betaal je per keer, gebruik dan deze zijde als betaalbewijs. Je 

hoeft alleen je naam, het bedrag, en pin/contant in te vullen. In de meeste gevallen is het 
bedrag 15 euro, tenzij je bijna het abonnementsbedrag betaald hebt. 

o   Vergeet niet jezelf aan te melden bij je wapen! 
 

Wanneer moeten we nog wel wat meer van je weten? 
o    Je eerste keer? Vul de andere zijde volledig in en betaal voor een abonnement of alleen voor deze keer. 
o    Hebben we nog niet al je gegevens (denk aan je KNAS nummer) of zijn er gegevens veranderd, vul dan de 

andere zijde opnieuw in (naam en nieuwe gegevens!) en vink “alleen gegevens” aan. 

Achternaam:  

Voornaam:  

Inschrijfgeld betaald      ⃝ € 15        ⃝ anders, …. 
 

Abonnementsprijzen 2021/2022: Bij deelname vanaf september geldt een abonnementsprijs van € 45 (voor 2e/3e 

kind €30), vanaf januari €30,00 (2e/3e  kind € 20). Betaal je per keer € 15, dan betaal je maximaal zoveel als de 

abonnementsprijs die gold op de datum van je eerste deelname. 

 

Deelname aan de wedstrijden geschiedt op eigen risico (Handtekening ouders/voogd) 

Datum: Naam + Handtekening 
  

⃝ betaling contant         ⃝ betaling pin 
 

 

 

 

 

 

Betalingsbewijs Jeugdpuntentournooi 2020 (incidenteel) 

 Naam 
 

Verklaart €       ,    te hebben ontvangen van 
 

Datum: ⃝ betaling contant         ⃝ betaling pin 

Handtekening en naam namens organisatie JPT  

 


