
Schaakvereniging Caissa, ingeschreven bij de KvK Amsterdam (nr. 40536049), 
bankrekening NL96INGB0004602882 ten name van Caissa Amsterdam

Voornaam:

Achternaam:

Email: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon: 

Automatisch incasso:

Vrijwilligerstaak:

Ik wil extern spelen:

Indien nevenlid:

Handtekening:

Ja, ik meld mij aan als lid van Schaakvereniging Caissa Amsterdam.   

media

ja

hoofdlid van

tenaamstelling

banknr.

KNSB lidnr.

ja* nee

organisatorisch

nee

jeugd

alleen als invaller

bestuur

Beste schaker/schaakster,

Leuk dat je een aantal keer bent komen schaken tijdens onze 
interne competitie. Hopelijk is het bevallen. Als je vaker wilt 
komen spelen, kan dat als je lid wordt van Caissa. Hierbij nodi-
gen we je van harte uit om lid te worden.
In dat geval vragen we je gegevens in te vullen op onderstaand 
strookje, dan wel deze per email naar ons toe te sturen (caissa@
caissa-amsterdam.nl).
De contributie bedraagt € .............  per jaar. Graag verzoeken we 
je dit bedrag over te maken op rekening NL96INGB0004602882 
ten name van Caissa Amsterdam. Ook kun je ons middels onder-
staand formulier opdracht geven tot automatische incasso.
Als lid van Caissa krijg je automatisch een lidnummer van de 
Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) en zal je ook lid 
zijn van de Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA).

Naast het vrijblijvend meespelen tijdens onze interne compe-
tities, bestaat de mogelijkheid om extern te spelen in een van 
onze externe teams. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan 

kan je dit hieronder laten weten. De Wedstrijdleider Externe 
zal dan contact met je opnemen. Aan het begin van ieder schaak-
seizoen (dat gelijkloopt met een schooljaar) doet de plaatsings-
commissie een voorstel voor de teamindeling. Tijdens de jaar-
lijkse Algemene Leden Vergadering begin september worden 
de teams vastgesteld.

Ook bij Caissa geldt: vele handen maken licht werk. Daarom is 
in onze club een vrijwilligerstaak onderdeel van het lidmaat-
schap. Je kunt hieronder aangeven op welk gebied je het liefst 
een vrijwilligerstaak wilt vervullen. Ook staat de commissie 
Vrijwilligerstaken voor je klaar om vragen te beantwoorden.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website www.
caissa-amsterdam.nl. Je kunt met vragen ook tijdens de clubavond 
terecht bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Abe Willemsma (Voorzitter)

*  Hierbij machtig ik Schaakvereniging Caissa om tot wederopzegging de jaarlijkse contributie te incasseren van het door mij hier-
boven opgegeven bankrekeningnummer. De hoogte van de contributie kan per verenigingsjaar jaar variëren en wordt door de al-
gemene ledenvergadering van Schaakvereniging Caissa vastgesteld. De inschrijving en daarmee de automatische incasso wordt 
automatisch stilzwijgend verlengd indien niet voor het begin van het daarop volgende seizoen is opgezegd.
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Beste schaker/schaakster,

Leuk dat je een aantal keer bent komen schaken tijdens onze 
interne competitie. Hopelijk is het bevallen. Als je vaker wilt 
komen spelen, kan dat als je lid wordt van Caissa. Hierbij nodi-
gen we je van harte uit om lid te worden.
In dat geval vragen we je gegevens in te vullen op onderstaand 
strookje, dan wel deze per email naar ons toe te sturen (caissa@
caissa-amsterdam.nl).
De contributie bedraagt € .............  per jaar. Graag verzoeken we 
je dit bedrag over te maken op rekening NL96INGB0004602882 
ten name van Caissa Amsterdam. Ook kun je ons middels onder-
staand formulier opdracht geven tot automatische incasso.
Als lid van Caissa krijg je automatisch een lidnummer van de 
Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) en zal je ook lid 
zijn van de Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA).

Naast het vrijblijvend meespelen tijdens onze interne compe-
tities, bestaat de mogelijkheid om extern te spelen in een van 
onze externe teams. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan 

kan je dit hieronder laten weten. De Wedstrijdleider Externe 
zal dan contact met je opnemen. Aan het begin van ieder schaak-
seizoen (dat gelijkloopt met een schooljaar) doet de plaatsings-
commissie een voorstel voor de teamindeling. Tijdens de jaar-
lijkse Algemene Leden Vergadering begin september worden 
de teams vastgesteld.

Ook bij Caissa geldt: vele handen maken licht werk. Daarom is 
in onze club een vrijwilligerstaak onderdeel van het lidmaat-
schap. Je kunt hieronder aangeven op welk gebied je het liefst 
een vrijwilligerstaak wilt vervullen. Ook staat de commissie 
Vrijwilligerstaken voor je klaar om vragen te beantwoorden.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website www.
caissa-amsterdam.nl. Je kunt met vragen ook tijdens de clubavond 
terecht bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Abe Willemsma (Voorzitter)

*  Hierbij machtig ik Schaakvereniging Caissa om tot wederopzegging de jaarlijkse contributie te incasseren van het door mij hier-
boven opgegeven bankrekeningnummer. De hoogte van de contributie kan per verenigingsjaar jaar variëren en wordt door de al-
gemene ledenvergadering van Schaakvereniging Caissa vastgesteld. De inschrijving en daarmee de automatische incasso wordt 
automatisch stilzwijgend verlengd indien niet voor het begin van het daarop volgende seizoen is opgezegd.

Geboortedatum:

verstuur print wis

Beste schaker/schaakster,

Leuk dat je een aantal keer bent komen schaken tijdens onze 
interne competitie. Hopelijk is het bevallen. Als je vaker wilt 
komen spelen, kan dat als je lid wordt van Caissa. Hierbij nodi
gen we je van harte uit om lid te worden.
In dat geval vragen we je gegevens in te vullen op onderstaand 
strookje, dan wel deze per email naar ons toe te sturen (caissa@ 
caissaamsterdam.nl).
De contributie bedraagt € 140 per jaar (€ 100 voor nevenleden). 
Deze wordt geïnd via ClubCollect, tenzij je hiertegen bezwaar 
maakt. In dat geval dien je de contributie zelf over te maken 
op bankrekening NL96INGB0004602882 ten name van Caissa 
Amsterdam.
Als lid van Caissa krijg je automatisch een lidnummer van de 
Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) en zal je ook lid 
zijn van de Schaakbond GrootAmsterdam (SGA).

Naast het vrijblijvend meespelen tijdens onze interne compe
tities, bestaat de mogelijkheid om extern te spelen in een van 
onze externe teams. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan 

kan je dit hieronder laten weten. De Wedstrijdleider Externe 
zal dan contact met je opnemen. Aan het begin van ieder 
schaakseizoen (dat gelijkloopt met een schooljaar) doet de 
plaatsingscommissie een voorstel voor de teamindeling. Tijdens 
de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering begin september 
worden de teams vastgesteld.

Ook bij Caissa geldt: vele handen maken licht werk. Daarom is 
in onze club een vrijwilligerstaak onderdeel van het lidmaat
schap. Je kunt hieronder aangeven op welk gebied je het liefst 
een vrijwilligerstaak wilt vervullen. Ook staat de commissie 
Vrijwilligerstaken voor je klaar om vragen te beantwoorden.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website 
www.caissaamsterdam.nl. Je kunt met vragen ook tijdens de 
clubavond terecht bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Peter van der Vlis (Voorzitter)

Akkoord incasso  
via ClubCollect:

website arbiter overig


