Aanmeldformulier lidmaatschap
Relatiecode KNZB (indien bekend)
Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres lid/ouder
(verplicht i.v.m. correspondentie)

Behaalde zwemdiploma’s
Inschrijving voor hoofdactiviteit
(maximaal 1 keuze)

0 Waterpolo
0 Wedstrijdzwemmen
0 Zwemopleiding

0 Masterzwemmen
0 Recreanten

Startmaand lidmaatschap

Contributie
De contributie wordt in de laatste week van de maand vooraf geïncasseerd via een automatische
incasso. Hiervoor machtig je de vereniging via bijgevoegd machtigingsformulier. Zie
www.zvdemeer.nl voor contributiebedragen en verdere informatie omtrent het lidmaatschap. Het
inschrijfgeld bedraagt
€ 15,= en wordt gelijktijdig met de eerste maandelijkse contributie via
incasso geïnd. De inning van de startvergunning vindt jaarlijks plaats in januari of zodra de
startvergunning wordt aangevraagd. Verhoging van de contributie i.v.m. leeftijd worden jaarlijks
per 1 januari doorgevoerd. Jaarlijks kan de contributie worden aangepast, indien in de Algemene
Ledenvergadering hiertoe een besluit wordt genomen. ZV De Meer hanteert een maandelijkse
contributie, welke 10 keer per jaar (maanden september t/m juni) geïnd wordt.
Het ondertekende aanmeldformulier, inclusief doorlopende machtiging, moet ingeleverd
worden bij de trainer of gemaild worden naar de ledenadministratie,
ledenadministratie@zvdemeer.nl.

Beëindiging lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan één keer per jaar m.i.v. 1 september en dient per email te gebeuren, uiterlijk vier weken voor 1 september. De machtiging wordt bij het
beëindigen van het lidmaatschap ingetrokken. Je moet je opzegging mailen naar de
ledenadministratie, ledenadministratie@zvdemeer.nl.
Plaats en datum
Handtekening
(bij minderjarigen is de handtekening
van ouder/voogd verplicht)

Naam

ZV De Meer

Adres

Floraliaweg 18

Postcode

4101 GC

Woonplaats

Culemborg

Land

Nederland

Incassant ID

NL54ZZZ401560930000

Kenmerk machtiging

Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZV De Meer om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ZV De Meer.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Privacy
Hierbij geef ik toestemming voor de plaatsing van foto’s van u of uw kind op de Website
van ZV de Meer, Facebook of andere media. Voor akkoord het vakje aankruisen.
Op de website van ZV de Meer is de privacy statement van de vereniging te lezen

Vrijwilligerstaken
Bereidheid tot de uitvoering van onderstaande taken:
Commissielid bijv. sponsering, communicatie, etc
Bar
Hulp bij wedstrijden

In bezit van:
EHBO diploma
BHV

