
 
 

Black Dragon Silat 

Inschrijfformulier Lidmaatschap: Pencak Silat – Setia Hati 
 

Achternaam: ……………..…………………………………………………………      Man / Vrouw / Non-binair  

Voorna(a)m(en): ……………………………………………………………….......      Roepnaam:  ……........................................... 

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

Nationaliteit: ……………………………………………………………………….. 

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

Woonplaats: ………………………………………………………....     Land: ………………………………………............................. 

Telefoonnummer: ………………………….    Mobiel: ..…………………………    email:……………………………………………… 

Betaalwijze: per automatische incasso. Hierbij geef ik toestemming voor een maandelijkse automatische incasso  

van bankrekeningnr.: ……………………………….………...t.n.v. ………………………………...  voor € …………. Per / maand. 

Met het aangaan van dit lidmaatschap word je ook lid van de Nederlandse Pencak Silat Federatie (NPSF) 
Je wordt lid van de NPSF onder het lidmaatschapsnummer van Black Dragon Silat: 900.052. Je betaalt de contributie voor  
de NPSF aan Black Dragon Silat waarna het bestuur collectief zorgt voor betaling aan de NPSF. Hiervoor krijg je in  
januari van ieder jaar eenmalig een betaalverzoek. Door dit lidmaatschap ben je verzekerd en kun je desgewenst mee  
doen aan wedstrijden, seminars etc. 
    
Contributie: De maandcontributie bedraagt voor junioren t/m 15 jaar: € 15,00 en voor senioren vanaf 16 jaar: € 17,50 
per maand en dient voor iedere 5e van de maand te zijn voldaan.  
 
De jaarcontributie van de NPSF bedraagt voor junioren t/m 16 jaar: € 15,00; en voor senioren vanaf 17 jaar:  
€ 24,00. De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en NPSF (paspoort) bedragen: € 10,00 
  
In de jaarcontributie is inbegrepen een individuele (aanvullende) aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering,  
je bent alleen verzekerd als je geen betalingsachterstand hebt. 
 
Met deze inschrijving ben je verplicht om de verschuldigde kosten: de maandcontributie, jaarcontributie en de eenmalige  
inschrijfkosten te betalen. Je bent bekend met het Algemeen Reglement van Black Dragon Silat en zal deze ook naleven.  
Opzegging van het lidmaatschap dient, conform het reglement, schriftelijk 1 maand voor het verstrijken van het nieuwe  
seizoen te zijn ontvangen bij het bestuur. Bij voorkeur per e-mail: info@blackdragonsilat.nl . Je krijgt altijd een bevestiging  
van opzegging per e-mail retour, dit vormt je bewijsdocument.  
 
Black Dragon Silat kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, gevolgschade en  
(persoonlijk-) letsel naar aanleiding van de deelname aan de trainingen en andere activiteiten. Ondergetekende gaat  
akkoord met het reglement en het privacy beleid van Black Dragon Silat. Deze documenten zijn te vinden op de website. 
 
 
Plaats: ………………………………….., datum: …………….………………….. 
 
Handtekening: (bij leden tot 16 jaar, naam en handtekening ouder/voogd)  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
☐ Met het ondertekenen van dit formulier geef ik toestemming voor het maken van beeldmateriaal tijdens activiteiten en het gebruik  
hiervan op de website en op diverse social media kanalen van Black Dragon Silat. Op verzoek kan een foto/video altijd verwijderd worden. 
 
Vul dit formulier duidelijk leesbaar in, zet je handtekening, voeg toe: twee recente pasfoto’s 
en geef dit inschrijfformulier inclusief pasfoto’s af aan de secretaris of de Calon Pelatih. 
 
Black Dragon Silat  
Postadres: Prinses Irenestraat 1, 7011AZ, Gaanderen - info@blackdragonsilat.nl ∙ www.blackdragonsilat.nl -KVK-nummer 83751904 


