
Aanmeldingsformulier Zwem- en waterpolovereniging Contributie seizoen: 2017-2018

1e lid 2e lid 3e lid 1e lid 2e lid 3e lid

Roepnaam : Voorletters: € 48.76 € 43.61 € 38.40 € 65.00 € 54.30 € 48.76

Achternaam : € 48.76 € 43.61 € 38.40 € 48.76 € 43.61 € 38.40

Adres :

PC/Woonplaats :

Telefoon : per jaar Opmerkingen

Mailadres : Donateur € 30.25

Geboortedatum : Geslacht: M / V Student € 22.75

Medische bijzonderheden:

Kosten startvergunning: Tot 12 jr € 14,40 en ouder dan 12 jr € 46,90 (KNZB norm) 

⃝ Basiszwemmen ⃝ Trimzwemmen

⃝ Wedstrijdzwemmen ⃝ Waterpolo Voorwaarden lidmaatschap Zwemvereniging Scholtenhagen
⃝ Student ⃝ Senioren/recreanten 1. Aanmelding vindt plaats door het inleveren van het ondertekende aanmeldingsformulier. 

⃝ Donateur    Aanmeldformulieren kunnen ingeleverd in de brievenbus bij het zwembad of per mail

⃝ Ik wil ook aan  wedstrijden mee doen  (dus ook een startvergunning)   naar ledenadmin@zvscholtenhagen.nl 

2. Bij de aanmelding moet eenmalig € 10,00 inschrijfgeld worden betaald. 

Aangeven bij welke groep/categorie gezwommen wordt     Dit bedrag wordt bij de 1e incasso van uw rekening afgeschreven.

(meer dan 1 optie mogelijk) 3. Het lidmaatschap van de vereniging houdt in dat u ook lid bent van de KNZB.

Bij de eerste contributiebetaling zal éénmalig een bedrag van € 10,- worden berekend voor 4. Leden van de vereniging dienen zich te houden aan het reglement van de statuten en het

inschrijving- en administratiekosten.     huishoudelijk reglement van de vereniging.

5. De contributie wordt per kwartaal vooruitbetaald en wordt per incasso automatisch 

Machtiging:     van uw rekening afgeschreven.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 6. Beëindiging van het lidmaatschap kan 2 x per jaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Zwem- en Polovereniging ZV Scholtenhagen om van zijn/haar giro/bankrekening    (dus opzeggen vóór 1 juni of 1 december). 

bedragen af te schrijven wegens contributie, startvergunningen en eventueel opgelopen     Opzeggen kan schriftelijk of per mail (ledenadmin@zvscholtenhagen.nl)

boetes tijdens wedstrijden. 7. De contributie is inclusief het lidmaatschap van de KNZB en inclusief de collectieve

    ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de KNZB.

IBAN-nummer: (volledig banknummer) 8. De contributie is exclusief startvergunningkosten, eventuele eigen bijdrage

    zwemwedstrijden, kosten waterpololegitimatiekaarten en vervoerskosten.

Datum: 9. Leden die als gevolg van onderwijs niet meer bij ZV Scholtenhagen 

      kunnen trainen kunnen een studentenkorting krijgen. De contributie bestaat dan uit het 

Handtekening*:       jaarbedrag voor “studenten” en de eenmalige kosten voor de startvergunning.

*) Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.  Kijk voor meer informatie op www.zvscholtenhagen.nl

Trimzwemmen

Tot en met 11 jaar 12 Jaar en ouder

Leden uit één gezin

Zwemmen/waterpolo

dit formulier inleveren bij de trainer of trainster

Jaarlijkse contributieverhoging is 5% per 1 juli. De contributiebedragen betreffen kwartaalbedragen

 + éénmalige kosten voor een startvergunning.

Jaarlijkse contributieverhoging is 5% per 1 juli. Incasso vindt plaats in januari.


