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Registratieformulier 
Door middel van het invullen en ondertekenen van de laatste pagina van dit formulier wordt u lid van 
Zwemvereniging Scholtenhagen. U kunt kiezen tussen verschillende lidmaatschappen:  

1. Normaal lid
Dit houdt in dat u gebruik kunt maken van alle faciliteiten welke wij als vereniging aanbieden zoals lessen,
terreingebruik, wedstrijden voor zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen

2. Trimzwem lid
Dit houdt in dat u op 1 avond in de week voor u in groepsverband uw baantjes kunt zwemmen.

3. Student
Leden die als gevolg van onderwijs niet meer bij Zwemvereniging Scholtenhagen kunnen trainen, kunnen een
studentenkorting krijgen. De contributie bestaat dan uit het jaarbedrag voor “studenten” en de eenmalige kosten
voor de startvergunning. Het studententarief bedraagt € 35,00 per jaar. Zie onze website voor meer informatie
over het studententarief.

4. Donateur
U steunt de vereniging zonder dat u gebruik kunt maken van de verschillende faciliteiten. De contributie hiervoor
bedraagt € 30,25 per jaar. Bij dit lidmaatschap heeft u niet de verplichting te helpen bij de verschillende
evenementen.

• Bij de eerste contributiebetaling zal éénmalig een bedrag van €10,- worden berekend voor inschrijving- 
en administratiekosten.

De contributie wordt middels automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Voor de lidmaatschappen 1 
en 2 wordt de contributie per kwartaal geïncasseerd. Voor de lidmaatschappen 3 en 4 wordt de contributie 
jaarlijks geïncasseerd. Voor de lidmaatschappen 1,2 en 3 wordt de contributie jaarlijks met 5% verhoogd met 
goedkeuring van de ALV. 

• Ieder nieuw lid bespreekt met de trainer wat zijn/haar niveau is m.b.t zwemcapaciteit.

• Alle leden zijn verzekerd tijdens activiteiten georganiseerd door de Zwemvereniging Scholtenhagen
middels een WA verzekering.

• Als lid of ouder van lid verwachten wij naast een sportieve bijdrage, ook een bijdrage van u als
vrijwilliger. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Daarom kan u benaderd worden om
tijdens een activiteit te helpen. Wij rekenen erop dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

• Afmelden of wijzigen van het lidmaatschap kan per kwartaal, uiterlijk een maand voor aanvang van het
nieuwe kwartaal.

• Zwemvereniging Scholtenhagen houdt zich aan de privacy policy zoals deze is geplaatst op de website
van onze vereniging www.zvscholtenhagen.nl

• De gegevens van het registratieformulier worden gebruikt voor de volgende doeleinden; incasseren
contributie; financiële administratie; ledenadministratie; oud-ledenadministratie;
informatievoorziening; mailing (clubaangelegenheden, wedstrijdaangelegenheden of hieraan gelieerd).

• Tijdens lessen en evenementen kunnen foto’s worden genomen welke wij kunnen plaatsen op onze
website of andere sociale media. Indien u hiertoe bezwaar heeft dient u dit via dit formulier expliciet
kenbaar te maken.

• Bij het onderteken van het registratie formulier tekent u ook een geheimhoudingsverklaring, zoals vanaf
25 mei 2018 verplicht is volgens de Europese Privacywet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

Tarieven contributie per kwartaal
Tot 12 jaar 12 jaar en ouder 

Leden uit 1 gezin 1e lid 2e lid 3e lid 1e lid 2e lid 3e lid 

Zwemmen en 
Waterpolo € 51,20 € 45,79 € 40,32 € 68,25 € 57,02 € 51,20 

Trim en 
masterzwemmen € 32,50 
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Voornaam:    ________________________________________________________  

Tussenvoegsel:   ________________________________________________________  

Achternaam:    ________________________________________________________  

Adres:     ________________________________________________________  

Postcode + Woonplaats:  ________________________________________________________  

Telefoonnummer:   ________________________________________________________  

Mobiel nummer:   ________________________________________________________  

Mobiel nummer ouder:  ________________________________________________________  

E-mailadres:    ________________________________________________________  

E-mailadres ouder:   ________________________________________________________  

Geboortedatum:   ________________________________________________________  

Soort lidmaatschap: 

  

⃝

 

Basiszwemmen

 

⃝

 

Wedstrijden zwemmen

 

⃝

 

Waterpolo

 

⃝

 

Senioren/recreanten

 

⃝

 

Trimzwemmen

 

⃝

 

Student

 

⃝

 

Donateur

 

⃝

 

Ik wil ook meedoen aan wedstrijden (startvergunning) 

Eventuele
 
opmerkingen: 

 
  

 
Geheimhoudingsverklaring:  
Als vrijwilliger ben ik werkzaam bij Zwemvereniging Scholtenhagen. Ik verklaar hierbij dat ik 
geheimhouding in acht zal nemen over alles wat ik over de vereniging en de leden te weten ben 
gekomen waarvan ik als vrijwilliger het vertrouwelijke ken of kan vermoeden.  
 
Bij deze verklaar ik akkoord te zijn met bovenstaande en de algemene voorwaarden en informatie op 
pagina 1 en 2. Ondergetekende verleent hierbij tevens tot wederopzegging machtiging aan 
zwemvereniging Scholtenhagen om van zijn/haar giro/bankrekening bedragen af te schrijven wegens 
contributie, startvergunningen en eventueel opgelopen boetes tijdens wedstrijden. 
 
IBAN-nummer (volledig)  

________________________________________________________  
Datum:    

________________________________________________________  
Naam:  

________________________________________________________  
Handtekening:  

________________________________________________________  
Naam ouder/verzorger:  

________________________________________________________  
Handtekening:  

________________________________________________________  
 

• Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger.  

•      Het formulier kan worden gemaild of ingeleverd worden bij de trainer 
        

      

• Inscannen en mailen naar ledenadmin@zvscholtenhagen.nl is ook toegestaan.   

Geslacht: man ⃝Vrouw⃝

mailto:ledenadmin@zvscholtenhagen.nl



