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INFORMATIE FORMULIER LIDMAATSCHAP J.I.T. Zelhem  

Naast het lidmaatschap van Jan in `t Touw heb je ook een verplicht lidmaatschap nodig van de 

SBN, Survivalrun Bond Nederland. Het Survivalrunbond lidmaatschap nummer dien je door te 

geven aan de secretaris van Jan in `t Touw. Je kunt door lid te worden, trainen onder begeleiding 

op ons trainingscomplex. De locatie van onze trainingsbossen en -veld ligt tussen Doetinchem en 

Zelhem in aan de Schovenweg. Hier trainen we twee keer in de week, namelijk woensdagavond 

(korte interval survivaltraining) van 19.30 uur tot 20.45 uur en zondag morgen (lange survival 

duurtraining) van 9.00 uur tot 11.00 uur. De jeugdtraining is eveneens zondagmorgen van 9.15 uur 

tot 10.30 uur. Gezien de groei van met name onze jeugdafdeling vragen we de ouders van onze 

jeugd om een bijdrage te leveren in de vorm van hulp bij evenementen als post bij een 

survivalhindernis en bij trainingen als hulptrainer.  

Het lidmaatschap van J.I.T. heeft de volgende voordelen:  

● Er is voor jou als lid een ongevallenverzekering afgesloten via de Survivalrunbond 

Nederland. Zo ben je verzekerd tijdens trainingen en wedstrijden georganiseerd onder 

auspiciën van de Bond. 

● Deelname aan het clubkampioenschap van J.I.T.  

● Uitnodigingen voor de jaarlijkse feestavond en de andere sportieve evenementen, zoals de 

OTT (ontiegelijke takke tocht), het sportweekend en de adventure/survival tochten. 

● Lidmaatschappen “op maat”, voor jeugdleden, senioren en niet actieve, steunende leden. 

● Voor de jeugd zijn er diverse Survival diploma`s te halen.  

Er zijn verschillende lidmaatschappen:  

● Senioren niet actief, steunend lid: In totaal € 15,00 per jaar. 

● Senioren onregelmatige trainingen: In totaal € 50,00 per jaar.  

● Senioren 18 jaar of ouder regelmatige trainingen: In totaal € 100,00 per jaar 

● Jeugd 17 jaar of jonger: In totaal € 60,00 per jaar  
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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP J.I.T ZELHEM     Aanmelddatum:........... 

Voornaam en Achternaam ……………………………………………….... ⬜man  ⬜vrouw 

Adres…………………………………….Postcode en Woonplaats………………………………… 

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

Geboortedatum …………………………Email adres……………………………………………….. 

Lidmaatschapsnummer survivalrunbond (verplicht): …………………….. 

Lidmaatschap: (aankruisen wat gewenst wordt) 

O Senioren niet actief, steunend lid: In totaal € 15,00 per jaar.  

O Senioren onregelmatige trainingen: In totaal € 50,00 per jaar.  

O Senioren 18 jaar of ouder regelmatige trainingen: In totaal € 100,00 per jaar  

O Jeugd 17 jaar of jonger: In totaal € 60,00 per jaar  

Het lidmaatschap loopt tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt daarna ieder jaar automatisch voor één 

jaar verlengd, tenzij je uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar schriftelijk opzegt bij het J.I.T.-secretariaat. Het 

lidmaatschap bedrag dient te worden betaald per automatische incasso.  

Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, de penningmeester van Survivalgroep Jan in 't Touw om de contributie van 

de survivalgroep jaarlijks automatisch te incasseren van mijn bankrekeningnummer: 

rekeningnummer.................................................. ten name van.................................................  

Naam……………………………………………...Woonplaats:..................................................... 

Handtekening:...................................................Datum: ………………………………………….. 

(bij minderjarigen ondertekenen door een ouder/verzorger)  


