Aannamebeleid Aangepast hockeyen (G-Hockey) Schaerweijde
Algemeen
Er gelden geen plaatsingsbeperkingen voor het huidige en het volgende seizoen 2019-2020 om als
(jeugd) lid met een verstandelijke beperking aangepast te hockeyen bij Schaerweijde. Jeugdleden
met een verstandelijke beperking melden zich aan door het volledig ingevulde formulier te mailen/
sturen naar de ledenadministratie. Aanvullend vragen wij u ook een sociaal- medisch paspoort in te
vullen. Zo kan Schaerweijde beter inspelen op de mogelijkheden van uw kind/pupil. Bij aangepast
hockey is er geen officiële ondergrens om te hockeyen en geen bovengrens. In de praktijk gebeurt
het dat een 20 jarige traint met een 14 jarige.
Aanmelden
Inschrijven kan het gehele jaar via de website: www.schaerweijde.nl > Hockey > Clubinfo >
Lidmaatschap > Inschrijven
Na uw inschrijving zal een van de coördinatoren van Aangepast hockeyen contact met u opnemen
over mogelijkheden tot plaatsing. Tot nader orde zijn er geen kwantitatieve beperkingen om in te
schrijven voor aangepast hockeyen. Om te weten of uw kind/pupil in de doelgroep van aangepast
sporten zit, raden wij u aan de informatie op de website te lezen onder Clubinfo > G-hockey.
Door het inschrijfformulier op de website in te vullen en het incasso formulier ondertekend te
retourneren verklaart u dat:
•
•
•
•
•
•

U het formulier naar waarheid en volledig heeft ingevuld;
U bereid bent om 2 bardiensten per seizoen te vervullen;
U bereid bent om een vrijwilligersfunctie bij Schaerweijde te vervullen;
U akkoord gaat met het Huishoudelijke Reglement en de richtlijnen Arbitrage (informatie
vindt u op onze website);
U kennis hebt genomen van het Aanname- en Opzeggingsbeleid zoals op de website
beschreven;
U toestemming hebt gegeven voor de automatische incasso van het lidmaatschap.

Plaatsing
Binnen 2 weken krijgt u bericht of uw kind geplaatst is.
Voor vragen of opmerkingen kan er contact worden opgenomen met Teamondersteuning, email:
teamondersteuning@schaerweijde.nl

