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1.1. Een lid moet aangesloten zijn bij een bij de MON aangesloten sportschool/vereniging.

1.2. Een lid moet het inschrijfformulier voor lidmaatschap van de MON volledig en naar waarheid 
invullen. !Onjuiste of onvolledige formulieren mogen door de MON geweigerd worden.

1.3. Het ingevulde MON lidmaatschap formulier dient bij de sportschool/vereniging te worden 
ingeleverd. De sportschoolhouder is verantwoordelijk voor toezending per post, fax of e-mail van 
het formulier aan !het secretariaat van de MON.

1.4. Het blad “algemene voorwaarden lidmaatschap MON dient het lid te kennen.

1.5. MON accepteert contante betalingen en geen cheques inzake lidmaatschap contributies.

1.6. Het lidmaatschap gaat in op de dag dat de aan de MON verschuldigde contributie is betaald.

1.7. Het lidmaatschap is geldig per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Leden die later in het 
jaar !lid worden betalen de volledige jaar contributie.

1.8. Het lidmaatschap van de MON kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging door 
het lid of !diens ouder/verzorger indien het lid nog de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de datum 
van opzegging. De schriftelijke opzegging dient gestuurd te worden naar het secretariaat van de 
MON en moet uiterlijk 31 oktobervan het lopende lidmaatschap jaar bij het secretariaat binnen te 
zijn.

1.9. Er zal geen restitutie van contributiegelden plaats vinden.

1.10. Klachten inzake de lidmaatschap procedures kunnen alleen schriftelijk bij het secretariaat 
worden !ingediend. De klachten worden individueel beoordeeld en schriftelijk beantwoord, uiterlijk 
na 6 weken !van ontvangst, gerekend van de datum poststempel.

2.0. Op alle handelingen inzake de MON lidmaatschap procedures zijn de statuten en het 
huishoudelijk reglement van toepassing.

3.0. Deelname aan de activiteiten van de MON is geheel voor uw eigen risico.

Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar uw sportschoolhouder en onze website 
www.mon-ifma.org

*** ATTENTIE ***!

DIT GEDEELTE DIENT DE SPORTER VOLLEDIG TE KENNEN!
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