Informatieblad voor nieuwe leden

versie jan 2019

Je hebt de proeflessen gevolgd en dan?

Je krijgt met o.a. de volgende zaken te maken
•
Lidmaatschap van AEW en de contributie
•
Lidmaatschap van de KNAS
•
Huren en/of kopen van materiaal
•
Het deelnemen aan toernooien
Lid worden?
Als het schermen bij AEW je aanspreekt, is lid worden de meest logische vervolgstap. Hiermee krijg je
de mogelijkheid om op alle beschikbare avonden te schermen.

Voor aspirant-leden geldt dat zij minimaal een half jaar lid worden plus de periode tot het einde van
de volgende betalingsperiode: 30 juni of 31 december. Na deze periode kan men per half jaar de
betaling van het lidmaatschap beëindigen, met in achtneming van de daarvoor geldende
opzegtermijn. Mocht men nog twijfelen dan is er de mogelijkheid de proefperiode eenmalig met een
maand te verlengen.

Voor het aanmelden als lid dient het bijgevoegde aanmeldingsformulier te worden ingevuld en te
worden ingediend bij de secretaris.
Bij het aanmelden als lid gaat men de betalingsverplichting voor de contributie aan. Deze kan men per
half jaar of per jaar voldoen. Bij vooruitbetaling van 1 jaar wordt 8 % korting op de contributie
gegeven. Bij meer dan 2 leden uit een gezin gelden ook kortingen. Zie hiervoor de website of
informeer bij een van de bestuursleden.

Bij de eerste rekening worden ook de kosten van een fil de corps en voor dames een
borstbescherming in rekening gebracht.
Voor de jongste jeugd geldt een andere regeling. Zie onder materiaal

Leden van AEW worden ook altijd aangemeld als lid van de KNAS. Het lidmaatschap van de Bond
biedt de mogelijkheid aan wedstrijden deel te nemen en bevat een ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering. De aanmelding bij de KNAS gebeurt vanaf de maand dat men lid wordt
van de vereniging. De bijdrage voor de KNAS geldt voor een heel kalenderjaar en dient bij
vooruitbetaling in december te worden voldaan. Restitutie i.v.m. beëindiging lidmaatschap is niet
mogelijk.
Contributie van AEW
De contributie voor 2018 is als volgt. Raadpleeg de website of vraag na bij de vereniging voor de
actuele bedragen. Op vertoon van collegekaart krijgen studenten WO/HBO korting met uitzondering
op de contributie voor de KNAS.
Leeftijdscategorie
6 – 14 jaar
15 -19 jaar
20 jaar en ouder
Studenten WO/HBO
* 8% korting bij betaling jaar vooruit

Per Jaar
€ 218,00
€ 243,00
€ 263,00
€ 131,50

Per jaar*
€ 200,56
€ 223,56
€ 241,96
€ 120,98

Het banknummer van AEW is NL37INGB0005668713 o.v.v.:
penningmeester Leidse Schermvereniging AEW
p/a Eli Heimanshof 75, 2341 PH Oegstgeest
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Betalingstermijnen
De kascommissie heeft met instemming van de ALV van 2016 het bestuur geadviseerd meer actie te
ondernemen om zo te voorkomen dat er achterstanden ontstaan in de betalingen van contributie en
huur. Daarom is er een tabel gemaakt die de stappen aangeeft die het bestuur zal volgen.
Voor degenen die de AEW-contributie binnen de gestelde termijn voor het hele jaar voldoen krijgen
een korting op deze contributie van 8%.
Let op: deze korting geldt niet voor de KNAS-contributie
Bij problemen om aan de financiële verplichtingen te voldoen kan men altijd contact opnemen met
het bestuur. Er zal dan in overleg met het lid gekeken worden hoe de situatie het beste opgelost kan
worden. Uiteraard wordt deze informatie altijd vertrouwelijk behandeld.
Zorg altijd dat een verandering van mail- en/of woonadres tijdig wordt doorgegeven aan het secretariaat.
Er worden 4 maanden genoemd onder datum verzending omdat bij huur van materiaal per kwartaal
een rekening verstuurd wordt.
De betaaltermijn gaat in op de datum van versturen van de mail.

Reden

Datum verzending

Betaaltermijn

Wijze verzending

Gevolg/opmerking

Reguliere nota
voor Contributie en / of
huur
1e herinnering
Openstaande
bedrag(en)

Begin december;
Maart, Juni, September

4 weken

E-mail

Bij vooruitbetaling contributie AEW
van het hele jaar geldt een korting
van 8%.
Geldt niet voor KNAS contributie.

Begin januari resp.
begin april, juli of
oktober

3 weken

E-mail

2e herinnering
Openstaande
bedrag(en)
inclusief 5%
administratie
kosten
Openstaande
bedrag (en)
inclusief de 5
% administratie kosten

Begin februari resp.
begin mei, augustus of november

3 weken

Brief voorzitter met oproep tot betaling. Met
aangeven gevolgen en
rechten bij schorsing

Na 3 weken volgt Schorsing (art. 7 lid
3 statuten) met ontzegging toegang
zaal, inleveren gehuurde materiaal

Begin maart resp.
juni, september of
december

3 weken

Brief voorzitter met oproep finale betaling en
gevolgen niet betalen en
rechten royement

Na 3 weken volgt Royement (art. 7
lid 4 statuten) Inschakelen Incassobureau (kosten voor lid) en juridische gevolgen.

Contributie van de KNAS
Deze jaarcontributie is verplicht voor alle schermers en moet in december betaald worden. Bij
opzegging vindt er geen restitutie plaats. Bij inschrijving na 1 juli betaalt men de helft van de
jaarcontributie. Naast de mogelijkheid deel te nemen aan toernooien biedt het lidmaatschap een
verzekering.
KNAS contributie 2018
Leeftijdscategorieën
Per jaar
t/m 19jaar
€ 29,25
20 jaar en ouder
€ 58,50
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Na 1 juli
€ 14,75
€ 29,25
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Opzeggen van het lidmaatschap
Opzeggen als lid kan alleen schriftelijk (post of e-mail) bij de secretaris of de penningmeester per 1
juli of 1 januari van het jaar met een opzegtermijn van 4 weken. Wanneer later wordt opgezegd,
blijft de contributie voor het komende halve jaar verschuldigd.
Bij opzegging vervalt het lidmaatschap van de KNAS op de eerste januari van het volgende jaar.
Restitutie is niet mogelijk
Materiaal
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf of huur van voor het schermen benodigde materiaal.
De vereniging stelt degelijke beschermende kleding en mechanische wapens voor verhuur
beschikbaar. Dit materiaal is van voldoende kwaliteit om aan trainingen te kunnen deelnemen.
Materiaal geschikt voor deelname aan wedstrijden zal in beperkte mate door de vereniging
beschikbaar worden gesteld. In principe dient men deze zelf aan te schaffen.
Materiaal voor elektrisch schermen (wapens, fil de corps, evt. vest en masker) zal door leden zelf
aangeschaft dienen te worden.
Een uitzondering hierop vormt de jeugd in de jongste groep. Zij gebruiken als basis wapen de degen.
Voor de jongste groep geldt dat zij bij lid worden een basis uitrusting kopen bestaande uit een degen,
handschoen, fil de corps, ondervest en voor de meisjes een borstbescherming. Ook jongens kunnen
een borst bescherming aanschaffen. De kosten hiervan is afhankelijk van de wisselkoers maar is
ongeveer €52.
Er wordt aan gewerkt om de basisset uit te breiden naar een volledige set. Masker, broek en vest
zouden hier dan bijkomen.
Voor de overige groepen geldt dat zij materiaal via de vereniging te huren met uitzondering van het
fil de corps. Deze moet gekocht worden.
Leden (of hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gehuurde materiaal. De
materiaalmeester is primair aanspreekpunt voor hulp en advies.
Opmerking: let op de wasvoorschriften. Stop schermkleding nooit in de droger
Leden kunnen materiaal huren zolang ze jeugdlid zijn. Voor seniorleden is de maximale huurtermijn 6
maanden. Na die termijn dient eigen materiaal aangeschaft te zijn.
De eisen voor materiaal zijn afhankelijk van de leeftijd. De sterke van het materiaal wordt uitgedrukt
in de kracht in N. (Newton) die per cm2 kan worden weerstaan. In onderstaande tabel zijn de huidige
eisen voor wedstrijden aangegeven.
Leeftijd
- 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
17 - 20
20 +

Categorie
Kuikens
Benjamins
Pupillen
Cadetten
Junioren
Senioren

Masker
350 N.
350 N.
1600 N
1600 N
1600 N
1600 N

Ondervest
800 N.
800 N.
800 N.
800 N.
800 N.
800 N.

Vest / Broek
350 N.
350 N.
800 N.
800 N.
800 N.
800 N.

Floret / Degen
Normaal (mt. 0)
Normaal (mt. 0)
Normaal (mt 5)
FIE Maraging
FIE Maraging
FIE Maraging

Sabel
Normaal (mt. 0)
Normaal (mt. 0)
S2000+
S2000+
S2000+
S2000+

Huren
Leden kunnen schermmateriaal huren van de vereniging, als volledige uitrusting of een of meerdere
onderdelen hiervan. Reden hiervan is dat het ineens aan moeten schaffen voor sommige leden een
bezwaar is. Vooral voor jonge schermers geldt dat zij door de groei eerder nieuw materiaal nodig
hebben. De vereniging wil het bezit van eigen spullen zoveel mogelijk stimuleren.
Senioren: kunnen maximaal 6 maanden huren, hierna wordt men geacht eigen spullen te bezitten.
Opmerking; het gebeurt regelmatig dat schermers spullen in de zaal laten, omdat zij dit handiger
vinden. Houd er rekening mee dat ook hiervoor huur betaald moet worden.
Aan het huren zitten beperkingen. Dit heeft o.a. te maken met hygiëne en de kosten van reparaties.
Voor bedragen zie onderstaande schema
Schermonderdelen huren-kopen
fil de corps: dit moet gekocht worden bij aanvang van het lidmaatschap.
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Borstbescherming: moet gekocht worden. Uit veiligheidsoverwegingen is er een draagplicht voor
schermsters.
Wapen: Een wapen kan voor maximaal 6 maanden gehuurd worden. Daarna moet men een
eigen wapen aanschaffen. Het blijft wel mogelijk een extra wapen te huren voor een toernooi.
Handschoen: kan maximaal voor 6 maanden gehuurd worden
Masker: kan maximaal voor 6 maanden gehuurd worden.
Schermvest: Voor jeugdleden zitten hier geen beperkingen aan m.b.t. huur
Schermbroek: Voor jeugdleden zitten hier geen beperkingen aan m.b.t. huur
Elektrisch vest (floret/sabel): Wordt niet verhuurd. Moet men zelf aanschaffen
Ondervest: Wordt niet verhuurd. Moet men zelf aanschaffen

De prijzen voor huur per kwartaal vanaf 01-01-2018 zijn:
Kleding
Broek

Categorie
t/m Benjamins
vanaf Pupillen
t/m Benjamins
vanaf Pupillen

Huurbedrag
€ 5,00
€ 10,00
Vest
€ 7,50
€ 15,00
Handschoen
€ 2,50
Masker
t/m Benjamins
€ 10,00
vanaf Pupillen
€ 18,75
Borst bescherming*
Zelf aanschaffen
Ondervest
Zelf aanschaffen
Elektrisch vest*
Zelf aanschaffen
*Borst bescherming en elektrische vesten worden alleen door proeflessers
gebruikt.
Wapen
Floret elektrisch
Degen elektrisch
Sabel elektrisch
Reserve wapen voor
wedstrijd

Huurbedrag
€ 13,50
€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00/keer

Zelf aanschaffen
Er zijn verschillende mogelijkheden om materiaal aan te schaffen: winkels die vaak ook via internet
verkopen of bij toernooien aanwezig zijn, leden van de vereniging kunnen soms materiaal voor
anderen meenemen als zij naar toernooien gaan, een keer per jaar organiseert de vereniging een
materiaalavond waar zij een verkoper uitnodigt. Ook is er een tweedehandsmarkt: via leden die
materiaal over hebben en via internet. Op www.schermsport.pagina.nl is veel informatie van
aanbieders te vinden.
Pas wel op met aanschaffen van tweedehandsmateriaal via internet. Vaak gaat het om oud materiaal
dat tegenwoordig niet meer wordt toegelaten bij wedstrijden. Vraag daarom altijd hoe oud het
materiaal is en of het voldoet aan de eisen volgens bovenstaande tabel. Op het materiaal moeten
labels met informatie over het materiaal aanwezig zijn. Aarzel niet advies in te winnen bij een van de
bestuursleden of de maître.
De vereniging wil stimuleren dat iedereen eigen schermmateriaal bezit. Er zijn formulieren beschikbaar
om materiaal aan te bieden voor de verkoop. Vraag hiernaar bij een van de bestuursleden.
Er zijn verschillen winkels die schermmateriaal aanbieden. Hier staan ook de prijzen vermeldt.
www.uhlmann-fechtsport.com (Duitsland)
www.ducolt.com (Nederland)
www.jcsportworld.com (Nederland)
www.fencewithfun.com (Duitsland)
www.leonpaul.com (Engeland)
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Deelnemen aan toernooien
Veel informatie is te vinden op de site www.nahouw.net Op deze site zijn alle toernooien te vinden
met alle relevante informatie. Voor de meeste toernooien dient men zich ook via deze site in te
schrijven.
Voor alle toernooien geldt dat men lid moet zijn van de KNAS en in het bezit moet zijn van materiaal
zoals hierboven vermeld wordt,
Statuten en huishoudelijk reglement
Alle rechten en plichten van de leden zijn te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Deze zijn te downloaden via de site of aan te vragen bij de secretaris.
Vragen/Info
Voor vragen of informatie kunt u terecht op onze website www.aewschermen.nl of bij:
Contributie
Jeugdzaken
Technische schermzaken
Lidmaatschap en overige
Materiaal
Aanmelden wedstijden

:
:
:
:
:
:

penningmeester@aewschermen.nl
jeugd@aewschermen.nl
maitre@aewschermen.nl
secretaris@aewschermen.nl
materiaal@aewschermen.nl
wedstrijden@aewschermen.nl
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Nico Toussaint
Emma Enderman
Edwin Treffers
Hans van den Berg
Emiel Wojcik
Emiel Wojcik

Informatieblad voor nieuwe leden
Versie januari 2019

Toestemmingsverklaring AVG
In het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbewerking” (AVG) welke per 25 mei 2018 van
toepassing is moet de Leidsche Schermvereniging AEW haar leden toestemming vragen persoonlijke
gegevens te mogen gebruiken noodzakelijk voor het goed functioneren van de vereniging. Hiermee
biedt de vereniging de leden de mogelijkheid de schermsport op een goede manier te beoefenen.
Deze gegevens worden alleen gebruikt om de leden te kunnen informeren over de vereniging, sportactiviteiten, en andere aan schermen gerelateerde gebeurtenissen.
De vereniging plaatst naast agenda’s met betrekking tot schermen, wedstrijduitslagen en soms foto’s
en filmpjes op haar website www.aewschermen.nl. Hiervoor moeten de leden toestemming verlenen.
Met het ondertekenen van dit formulier of na doorlezing zonder reactie geeft u de Leidsche Schermvereniging AEW toestemming om uw gegevens te verwerken.
Hieronder de punten waarvoor u de vereniging toestemming geeft gegevens te verwerken:


Toestemming om uw gegevens op toenemen in de ledenlijst van A.E.W; deze te delen
met de schermbond, K.N.A.S., zodat u aan nationale- en internationale wedstrijden deel
kan nemen en deel neemt aan de verzekering die speciaal op het schermen/sporten is
toegespitst.



U, op uw verzoek, in te schrijven voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes waarop u voorkomt op de website van
de vereniging als boven vermeldt.



Na beëindiging van het lidmaatschap gegevens voor historische redenen te bewaren. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld een reünie, bijzondere gebeurtenissen of historisch
publicaties.



Ik word toegevoegd als ontvangen van de nieuws van en andere informatie andere informatieverstrekkingen via de mail door de AEW. Ik kan mij hiervoor altijd apart aanmelden. Deze toestemming staat los van het lidmaatschap.

De toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging opnieuw om toestemming.
U mag uw toestemming op elk moment geheel of gedeeltelijk intrekken.
Ook kunt u altijd bij de secretaris navragen welke gegevens de vereniging in haar bestanden heeft
staan en controleren of die nog kloppen.
Voor verenigingsdoeleinden mailt het bestuur soms gegevens over leden naar elkaar. Dit gaat altijd via
een end-to-end vercijferde veilige e-mail faciliteit.
De volgende gegevens worden opgeslagen: naam (voor-en achternaam), adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, KNAS-nummer en of u links- of rechtshandig bent. Dit laatste om
bij inkoop of toernooien rekening te kunnen houden met de benodigde materialen. Met uitzondering
van de K.N.A.S. delen wij geen gegevens met derden.
Let op: Door ondertekening van dit formulier geeft men aan akkoord gaan met het gebruik van de gegevens
zoals hierboven omschreven.
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Veiligheidsregelement Leidsche schermvereniging A.E.W.
1 Draag bij het schermen en het oefenen met een tegenstander altijd een masker.
Het hoofd is het meest kwetsbare gedeelte van het lichaam. Een treffer op het onbeschermde hoofd
kan levensgevaarlijk zijn. Voer daarom nooit een schermactie uit als een van de schermers geen
masker draagt. Ook niet om iets eenvoudigs uit te leggen. Spreek iedereen aan die geen masker
draagt.

2 Houd de punt van een wapen dat je niet gebruikt altijd dicht bij de grond.

Door onachtzaamheid is het mogelijk dat men een ander onbedoeld op kwetsbare plekken raakt met
kans op (ernstige) verwondingen. Als je niet aan het schermen bent, zal een ander zich veilig wanen
als hij langs je loopt en niet alert kunnen zijn op een achteloos uitgestoken wapenpunt.

3 Wees je altijd bewust van de toestand van je wapen.
Een gebroken wapen is nauwelijks buigzaam, en kan een scherpe punt hebben. Een wapen dat vaak
krom raakt en weer recht gebogen wordt, kan door metaalmoeheid gemakkelijker breken. Als de kling
breekt, staak dan het gevecht meteen, houd het gebroken wapen weg bij je tegenstander of laat het
vallen. Roep “halt” of “stop”, steek je ongewapende hand omhoog en stap achteruit. Doe nooit je
masker af. Wacht tot de tegenstander ook gestopt is en duidelijk gemaakt heeft dat die de ontstane
situatie opgemerkt heeft.

4 Draag voldoende beschermende kleding ook tijdens de training.

De beschermende kleding beschermt het lichaam tegen kneuzingen door stoten op het lichaam en
steekwonden door het doordringen van een gebroken kling. De schermkleding is daardoor de
voornaamste risico beperkende maatregel.
Stel je op de hoogte van de verkrijgbare soorten beschermende kleding en materiaalvoorschriften en
maak voor jezelf (of voor je kind) een verantwoorde keuze. Voor schermers bij AEW geldt dat naast
het dragen van een masker, het dragen van een schermvest, handschoen en schermbroek verplicht is.
Voor meisjes en dames zijn borstbeschermers verplicht.

5 Scherm beheerst, zonder te rammen of te stoten.
Op den duur is dat trouwens ook effectiever. Alhoewel de grens van ruwspel moeilijk te trekken is,
moet iedere schermer er rekening mee houden dat wapens pijnlijk kunnen zijn en zelfs verwondingen
kunnen veroorzaken. De beschermende kleding is geen harnas en voorkomt niet dat je de treffers
voelt. Heb altijd respect voor je tegenstander. Je tegenstander proberen te intimideren door zeer hard
te raken is niet alleen onsportief, maar verhoogt ook de kans op wapenbreuk.

6 Volg altijd de aanwijzingen op van het bestuur, de maître en van ervaren
schermers

Uit ervaring weten zij wat de gevaarlijke momenten zijn. Tijdens trainingen kunnen bij de uitleg van
bepaalde technieken gevaarlijke situaties ontstaan. Let daarom altijd goed op en blijf bij de les.

7 Houd afstand van schermers in gevecht.

Loop vooral nooit vlak achter een schermer langs. Schermers in actie kunnen slecht waarnemen wat
er om hen heen gebeurt. Het risico van verwondingen bij omstanders die te dicht bij komen is dan
ook zeer groot.

8 Spreek elkaar aan als niet voldaan wordt aan de voorschriften voor veiligheid.

Iedereen mag/moet dit doen. Is iets niet duidelijk of vertrouw je de situatie niet vraag het dan aan de
maître of een ervaren schermer.

9 Blijf af van de attributen van andere verenigingen.
Tenslotte nog een voorschrift van enigszins andere aard. AEW gebruikt de gymzaal die ook door een
school en andere verenigingen wordt gebruikt. In de bergruimte van de gymzaal staan gewoonlijk
allerlei toestellen opgestapeld. Het is niet toegestaan hier te verblijven of hier gebruik van te maken.
Niet alleen betreft het materiaal van een ander, er kan van alles los zitten en een ongeluk is zo
gebeurd.
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AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID

Ondergetekende wenst lid te worden van de Leidsche Schermvereniging AEW en gaat akkoord met de
voorwaarden en bepalingen genoemd in de informatielijst behorende bij dit aanmeldformulier, de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging (beschikbaar via de website of de
secretaris).

Naam

:

……………………………………………………………

Voornaam, initialen

:

……………………………………………………………

Geboorte datum

:

……………………………………………………………

Adres

:

……………………………………………………………

Postcode / Woonplaats

:

……………………………………………………………

Telefoon (WhatsApp J/N*)

:

……………………………………………………………

E-mailadres

:

……………………………………………………………

Ivt vorige vereniging

:

…………………………………………………………..

KNAS nummer

:

…………………………………………………………..

Collegekaart nr Studenten WO/HBO: …………………………………………..

In geval van minderjarigen ook onderstaande gegevens van een van de wettelijke vertegenwoordigers
invullen.
Het E-mailadres wordt gebruikt voor rekeningen en andere officiële post.
* Als je opgenomen wilt worden in de WhatsApp groep van AEW graag hier het mobiele
nummer opgeven en ja of nee achter het nummer
Naam

:

……………………………………………………………

Voornaam

:

……………………………………………………………

E-mailadres

:

……………………………………………………………

Adres*

:

……………………………………………………………

Postcode / Woonplaats*

:

……………………………………………………………

Telefoon*

:

……………………………………………………………

Mobiel*
Handtekening
(bij
minderjarigen
wettelijke vertegenwoordiger)

:

……………………………………………………………
Plaats/Datum.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………..
* Invullen alleen noodzakelijk indien van aspirant-lid minderjarig is . De door u verstrekte gegevens worden alleen
gebruikt voor verenigingsdoeleinden.
Let op: Door ondertekening van dit formulier geeft men aan akkoord te gaan met het gebruik van de gegevens
zoals omschreven in het infoformulier onder het kopje: toestemmigsverklaring AVG
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