INSCHRIJFFORMULIER Zwemvereniging ZV Zaltbommel
Hierbij meldt zich aan als lid:
Achternaam

: _____________________________________________________________ M / V *

Voorletters

: ________________ Voornaam: __________________________________________

Adres

: ____________________________________________________________________

Postcode/Woonplaats

: _________________

Telefoonnummer

: __________________________ Mobiel:____________________________________

Geboortedatum

: ____________________________________________________________________

E-mailadres

: ____________________________________________________________________

_____________________________________________

Wenst ingedeeld te worden bij:
Wedstrijdgroep 1 t/m 4*
1x per week trainen
3x per week trainen
5x per week trainen

€ 52,50* per kwartaal
€ 82,50* per kwartaal
€ 112,50* per kwartaal

Overwinteren € 105,00* per jaar
Overwinteren € 165,00* per jaar
Overwinteren € 225,00* per jaar

Trimgroep
1x per week trainen
2x per week trainen

€ 52,50* per kwartaal
€ 75,00* per kwartaal

Overwinteren € 105,00* per jaar
Overwinteren € 150,00* per jaar

Alleen startvergunning
€ 40,00* per jaar
Inschrijfgeld
€ 7,50 eenmalig
Alleen official of trainer (geen contributie en inschrijfgeld
*Ben je jonger dan 12 jaar, dan kost een startvergunning dit seizoen € 20,-. Ben je 12 jaar of ouder, dan kost een
startvergunning dit seizoen € 40,-. Dit zal aan het begin van het seizoen worden geïncasseerd.

Bent u lid geweest van een andere zwemvereniging?
Ja Indien ja, wat was de naam en het contactadres van de vereniging?
Als u een startlicentie heeft, wat is uw nummer?

Nee *

Inschrijving of afmelding (opzegtermijn 2 maanden en alleen schriftelijk of per email) aan:
ZV Zaltbommel:
Boschstraat 60, 5301 AG Zaltbommel
secretaris@zv-zaltbommel.nl
Ondergetekende heeft de informatie van ZV Zaltbommel ontvangen en heeft tevens kennisgenomen van het feit dat er een
beroep op uw inzet voor de vereniging kan worden gedaan. Ondergetekende geeft toestemming voor het ontvangen van de
nieuwsbrief en het verstrekken van zijn gegevens voor de volgende doeleinden: registratie KNZB, subsidieaanvragen en
activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie van ZV Zaltbommel. Daarnaast mogen foto’s en beeldmateriaal
gemaakt worden tijdens trainingen en wedstrijden en overige activiteiten van de zwemclub. Eventueel worden deze gebruikt
voor PR-activiteiten. Bezwaren kunnen gemeld worden bij secretaris@zv-zaltbommel.nl
De vereniging wordt volledig mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Voor welke taken kunnen we u benaderen?
 Bestuurslid, neem plaats in het bestuur en beslis mee over de vereniging
 Official, hiermee kunt u de vereniging ondersteunen tijdens wedstrijden door het klokken van de tijden
 Wedstrijdcoördinator, help ervoor te zorgen dat de juiste mensen bij wedstrijden aanwezig zijn
 Organisator, help de vereniging bij de organisatie van evenementen
 Helpende hand, tijdens bijvoorbeeld wedstrijden of administratie
Plaats:

Naam:

Datum:

Handtekening (ook van ouder/verzorger bij kind onder 18 jaar)

* doorhalen wat niet van toepassing is
(z.o.z.)

Dit formulier dient als machtiging, waarmee u toestemming geeft aan Zwemvereniging Zaltbommel om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en
overige periodieke bedragen.
Daarnaast geeft u toestemming aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de
opdracht van Zwemvereniging Zaltbommel.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam rekeninghouder:

____________________________________________________________

Naam lid:

____________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________

Postcode/Woonplaats:

____________________________________________________________

Land:

____________________________________________________________

Inzake lidmaatschap:

____________________________________________________________

Rekeningnummer (IBAN):

____________________________________________________________

Handtekening:

____________________________________________________________

Wedstrijdgroep 1 t/m 4
1x per week trainen
3x per week trainen
5x per week trainen

€ 52,50* per kwartaal
€ 82,50* per kwartaal
€ 112,50* per kwartaal

Overwinteren € 105,00* per jaar
Overwinteren € 165,00* per jaar
Overwinteren € 225,00* per jaar

Trimgroep
1x per week trainen
2x per week trainen

€ 52,50* per kwartaal
€ 75,00* per kwartaal

Overwinteren € 105,00* per jaar
Overwinteren € 150,00* per jaar

Alleen startvergunning
Inschrijfgeld

€ 40,00* per jaar
€ 7,50 eenmalig

*Indien er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dan zal er € 5,00/kwartaal aan administratie kosten in
rekening gebracht worden.

