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De Beverwijkse Schaakvereniging De Wijker Toren is de oudste schaakvereniging in de IJmond. 
Wij geven elke schaakliefhebber in deze regio de mogelijkheid om wekelijks een partij te schaken. 
We hebben een brede speelsterkte, variërend van ELO 1000 tot 2300 punten. 
De samenstelling van de vereniging is gemêleerd. Door de diversiteit aan activiteiten blijken jong en 
oud zich aangesproken te voelen en weten de weg naar onze schaakvereniging te vinden. Na het 
spelen van een partij is het altijd mogelijk om nog eens de partij te analyseren.  
 
 
Activiteiten 
De onderlinge competitie wordt op elke donderdag avond van 20:00 tot 24:00 uur gespeeld. In 
Buurtcentrum Prinsenhof Beatrixlaan 2 1947 HS Beverwijk. Door het seizoen heen is er ook een 
snelschaak competitie en een bekercompetitie. De donderdag voor zowel Kerst als Pasen is er altijd 
een bijzondere avond. Verder speelt onze vereniging met 4 teams mee in de NHSB en met één team in 
de landelijk KNSB competitie. 
 
Naast onze senioren hebben wij ook een bloeiende Jeugdafdeling, waar de jeugd vanaf 6 jaar tot 16 
jaar hun schaakopleiding kunnen volgen onder deskundige leiding van onze instructeurs. De 
jeugdafdeling heeft zijn schaakavonden op de vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur. In speeltuin 
“Kindervreugd” Huiderlaan te Beverwijk.  Op het jeugdtrainingsschema sluit de vervolgtraining aan 
zodat talent de mogelijkheid krijgt door te groeien naar de top van de vereniging. Het succes van de 
jeugdopleiding uit zich in individuele prestaties maar ook in onze jeugdteams. 
 
Heeft u belangstelling in het schaken kom dan gerust eens langs  proef de sfeer en speel eens een 
partijtje mee. 
 
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond onder lidnummer 0961. 
Zij is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam d.d. 09-12-
1931 onder nummer 40595159. 
 
Club-site 
Op het internet kunt U de schaakvereniging “de Wijkertoren” vinden via: www.wijkertoren.nl 
 
Lidmaatschap 
Lid worden kun je door je bij een van de bestuursleden aan te melden, bij voorkeur de secretaris.       
 secretaris@wijkertoren.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schaakbond.nl/
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=40595159&origq=wijkertoren
http://www.wijkertoren.nl/
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. de WIJKER TOREN 

 

1. Ondergetekende meldt zich d.m.v. dit formulier aan als lid van de schaakvereniging de 
Wijker Toren. 

2. Door ondertekening van dit formulier verplicht men zich te houden aan al het bepaalde in 
de statuten en het huishoudelijk reglement, evenals de besluiten genomen door het 
bestuur en de algemene ledenvergadering. 

3. De statuten van de vereniging, evenals het huishoudelijk reglement liggen voor een ieder 
ter inzage bij de leden van het bestuur. 

4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 1 juli en 1 januari van enig jaar 
en met inachtname van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient schriftelijk plaats 
te vinden aan de ledenadministrateur/secretaris van s.v. de Wijker Toren. 

5. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) dienen dit formulier door een der ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers te laten ondertekenen. 

6. De contributie is verschuldigd per 15 september en 15 januari en bedraagt per jaar. 
 

A-leden      
 

Clubleden die via s.v. De Wijker Toren bij de bond ( KNSB/NHSB)  zijn 
ingeschreven 

 
€. 150,00 

B- leden     
 

Clubleden die bij de bond (KNSB) zijn ingeschreven en  
spelen voor een andere vereniging binnen de NHSB. 

 
€. 110,00 

Studenten  
leden  

die onderwijs volgen aan middelbare of hoge school €.   77.50 

Jeugd leden  in de leeftijd t/m 16 jaar €.   75.00 

 

7. De inning van de contributie geschiedt bij voorkeur via automatische incasso (3x p/jr. start 
van het seizoen 1 okt., 1 jan. en 1 april), hiervoor verzoeken wij u bijgevoegde 
machtigingskaart ingevuld te retourneren aan bovenvermeld adres of deze af te geven op 
onze clubavond. 

8. Indien lidmaatschap aanvangt binnen de vermelde incasso data ontvangt u een separate 
nota voor deze periode. 

9. Indien er twee of meer jeugdleden uit één gezin lid zijn dan zal voor het twee en volgende 
jeugdlid een reductie op contributie gelden zie bovenstaand schema. 

10. Voor niet spelende leden bestaat ook de mogelijkheid voor het: 

 

Donateurschap €. 27,50 
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11. Onze clubavonden zijn: 
 Senioren op donderdag van 20:00 – 24:00uur  Jeugd op vrijdag van 18:00 – 20:00uur   
 en wordt gehouden in:    en wordt gehouden in 
 Buurtcentrum Prinsenhof   Speeltuin Kindervreugd 
 Beatrixlaan 2     Huiderlaan 
  1947 HS Beverwijk    Beverwijk 
 Tel. 0251-300340    Tel.06-42373385 (D. Bruyn Jeugdleider ) 
 

12. De wintercompetitie loopt van 1 september tot en met 30 juni.  
De zomercompetitie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus.( onder voorbehoud ) 
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Invullen met blokletters s.v.p. 
 
Naam en Voorletters: ………………………………………………  Roepnaam :………………………………   
 
Geboortedatum:…………………………………… 
 
Straat en Huisnr.:…………………………………. 
 
Postcode en Plaats:………………………………. 
 
Telefoon:……………………………………………….               E-mail adres:…………………………………… 
 
Lidmaatschap :…………………                         Eventueel Bondsnummer………………. 
 
 
Datum: …………………………………………….   
 
 
Handtekening 
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