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DEELNEMERSREGLEMENT STICHTING FIT IN FRYSLÂN 

 

INFORMATIE OVER DE SPORTDEELNAME BIJ FIT IN FRYSLÂN: 

 

AANMELDEN: 

Een aanmeldformulier wordt meegegeven door de docent of contactpersoon of wordt  

toegezonden door Fit in Fryslân.     

 

DEELNEMERSAFDRACHT 

• Er is een keuze om per halfjaar of per (sport)jaar te betalen  

• De inning van de bijdrage is via automatische incasso  

• Bij jaarbetaling is dit omstreeks 15 oktober 

• Bij betaling in twee termijnen is de afschrijving omstreeks 15 oktober en 15 januari 

• Elke sporter verbindt zich voor minimaal een halfjaar (augustus t/m december en/of 

januari t/m juni) aan Fit in Fryslân 

• Bij aanmelding tijdens het lopende sportjaar wordt de bijdrage vanaf het begin van de 

sportdeelname berekend  

• Er zal geen restitutie van de bijdrage plaatsvinden wanneer er sprake is van afmelding 

tijdens het lopende halfjaar van het sportseizoen 

 

AFMELDEN: 

Afmelden kan via het afmeldformulier, schriftelijk (mail of post) voor 15 juli of voor 15 december 

van elk jaar. 

Het afmeldformulier is op te vragen bij stichting Fit in Fryslân (administratie@fitinfryslan.nl /  

06 – 30 22 12 26), maar is ook te vinden op de website: 

www.sportfryslan.nl/seniorensport/uitschrijvenfitinfryslan/ 

 

VOORTGANG BEWEEGGROEPEN: 

Om de beweeggroep in stand te houden staan er voldoende deelnemers ingeschreven als lid van 

de groep.  

 

VERZEKERING: 

• Sporters doen mee op eigen risico. 

• Fit in Fryslân heeft een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering. 

• Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden. 

Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan wordt contact gezocht met de 
collectieve verzekering van de Stichting Fit in Fryslân.  

• De stichting Fit in Fryslân is niet aansprakelijk te stellen bij diefstal, vermissing e.d. 
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