
     

Welkom bij onze club 
 

 
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer,  
Graag heet ik u van harte welkom als lid van de Trimclub Phoenix. Hopelijk voelt u zich spoedig bij 
ons thuis. Wij hebben ons als trimgroep ten doel gesteld ongedwongen, maar serieus sportief bezig te 
zijn, teneinde onze conditie op peil te brengen. Het belangrijkste is daarbij om de grenzen van het 
eigen kunnen weer te ontdekken. Dat proberen we bij Phoenix in een prettige sfeer te doen, waarbij 
niets hoeft en alles mag. 
 
 
Er zijn een paar organisatorische zaken die u moet weten:  
 

 Minimaal eens per jaar is er een ledenvergadering. Deze jaarvergadering is meestal op een 
dinsdagavond in maart. De exacte datum wordt altijd ruim van te voren bekend gemaakt.  

 Het doel van de vereniging en de huisregels zijn vastgelegd in de Statuten en het 
Huishoudelijk reglement, waarvan u een exemplaar ontvangt.  

 De contributie bedraagt € 12,50 per maand / € 37,50 per kwartaal. Gelieve deze bij 
vooruitbetaling per kwartaal te voldoen. Maakt u betalingen per internet over? Dan s.v.p. bij 
de betaling de frequentie aanvinken (per kwartaal). Als u niet via internet betaalt, neem dan 
contact op met uw bank en regel het persoonlijk. Ons bankrekeningnummer is 
NL29ABNA0588831360 t.n.v. Trimclub Phoenix te Purmerend.  

 Als u lid wordt van Phoenix ontvangt u een Medische Informatie Kaart (MIK). We raden u ten 
zeerste aan deze medicijnkaart mee te brengen naar de training; een ingevulde kaart is van 
groot belang voor uw veiligheid en in geval van nood.  

 De vereniging is aangesloten bij de De Hart & Vaatgroep te Den Haag en staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar.  

 
 
 Verder vraag ik nog uw aandacht voor het volgende: 
 

 De vereniging geeft op gezette tijden een ledenlijst met pasfoto’s uit. Een recente foto kunt u 
bij de secretaris afgeven.  

 De meeste leden dragen een clubshirt dat, zolang de voorraad strekt, gratis aan nieuwe leden 
wordt overhandigd.  

 De vereniging organiseert voor de leden reanimatiecursussen.  
 
Mocht u verder nog vragen hebben, u kunt altijd op de clubavonden terecht bij één van onze 
sportleiders of bij de leden van het bestuur.  U kunt mij ook altijd even bellen ( 0299-671915).  
 
U bent ingedeeld in groep:  
 
Uw sportleider is:  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Sjoerd van der Wal, secretaris 

 
secretaris@trimgroepphoenix.nl 
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