Zwemvereniging Zwartsluis
Maakt zwemmen leuker

www.zvzwartsluis.nl

Bankrelatie: Rabobank Genemuiden Rek. nr. NL46 RABO 0323338455 KVK 40059092

Inschrijfformulier
Contactgegevens lid
Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Email:

Telefoonnummer:

Geslacht:

▢ Man / ▢ Vrouw

Gebruik in media*

▢ Ja / ▢ Nee

Afdeling:

▢

Basis € 13,  p/m

▢

(Voor)Selectie € 19,  p/m

▢

Masters € 13,  p/m

●
●

Ondergetekende heeft kennis genomen van de hierna beschreven voorwaarden welke zijn opgesteld voor het
aangaan van het lidmaatschap van zwemvereniging Zwartsluis en gaat hiermee akkoord.
Indien het lid minderjarig is dan dient een ouder/voogd de benodigde gegevens in te vullen en te tekenen, zie
Contactgegevens ouder/voogd. In het andere geval hoeft het lid niet te tekenen.

Handtekening lid:

* Wanneer u instemt met het gebruik van publicaties in de media geeft u zwemvereniging Zwartsluis toestemming om foto en
videomateriaal te maken van u en die te publiceren op de beschikbaar media zoals website, krant.

Contactgegevens ouder/voogd (Invullen indien lid minderjarig is)
Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Datum:

email:

Telefoonnummer:

Ondergetekende heeft kennis genomen van de hierna beschreven voorwaarden welke zijn opgesteld voor het aangaan van
het lidmaatschap van zwemvereniging Zwartsluis en gaat hiermee akkoord.
Handtekening Ouder/Voogd:

Betalingsgegevens en automatische incasso*
Datum:
Naam rekeninghouder:
Rekeningnummer (IBAN):
Drie of meer zwemmende leden:

▢ Ja / ▢ Nee

Automatische incasso

▢ Ja / ▢ Nee

De ondergetekende (de rekeninghouder) machtigt door het plaatsen van de onderstaande handtekening en Ja te selecteren
bij de Automatische incasso optie de zwemvereniging Zwartsluis tot de automatische incasso betreffende de
ledencontributie. Het bedrag incasseert zwemvereniging Zwartsluis van de rekening met het ingevulde rekeningnummer.
Handtekening:

* Wanneer u voor drie of meer zwemmende leden contributie dient te betalen dan zal zwemvereninging Zwartsluis u de
contributie conform geldende afspraken verrekenen. Wel verzoeken wij u om voor ieder lid afzonderlijk de machtiging in te
vullen.

Het formulier vervolgens opsturen naar de secretaris of inleveren bij een trainer. Hierna volgen de
contactgegevens van de secretaris.
J. Sam
Karekietstraat 23
8064 CX Zwartsluis
secretaris@zvzwartsluis.nl
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Voorwaarden
Looptijd:
U gaat een verbintenis aan voor minimaal één jaar. Het kalender jaar loopt van 1 januari tot 31 december,
tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Na dit jaar kunt u te allen tijde opzeggen, deze opzegging dient echter wel
e
te gebeuren voor de 1
van de maand waarin de opzegging plaatsvindt. U dient rekening te houden met een
opzegtermijn van één maand.
Automatische incasso:
Het betalen van inschrijfgeld, lidmaatschapsgeld en bondscontributie is alleen mogelijk via automatische incasso.
Er wordt van ieder lid verwacht dat automatische incasso mogelijk is, betaling van verschuldigde bedragen vindt
e
achteraf plaats op of rond de 27
van iedere maand.
Inschrijfgeld:
Ieder nieuw lid is inschrijfgeld verschuldigd, dit inschrijfgeld zal gelijktijdig met de eerste contributie betaling
worden geïnd. Het inschrijfgeld bedraagt € 15, .
Contributie:
●

De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een jaarlijkse contributie, welke door de
algemene vergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een
verschillende contributie betalen.

●

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het hele
jaar verschuldigd.

●

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van contributie te verlenen.

De verschuldigde contributie kunt u maandelijks voldoen. Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u naar de
statuten van zwemvereniging Zwartsluis.
Tarieven contributie :

Basis:
Selectie:

€ 13, p/m
€ 19, p/m

Voorselectie:
Masters:

€ 19, p/m
€ 13, p/m

Voor ieder derde lid en meer binnen één familie, is de helft van het contributiebedrag verschuldigd.
De contributie zal ieder kalenderjaar indien nodig worden geïndexeerd.
Bondscontributie KNZB:
Zwemvereniging Zwartsluis is voor ieder lid verplicht om jaarlijks bondscontributie af te dragen. Deze contributie
zal dan ook één op één worden doorberekend aan de leden. De bedragen welke hier voor gelden zullen in de
maand januari van het kalender jaar kenbaar worden gemaakt door de KNZB en via interne communicatie
kenbaar worden gemaakt.
Dit betekent dus dat ieder lid die op 31 december van het betreffende kalenderjaar lid is en dit blijft, tot 1 januari
van het daarop volgende jaar bondscontributie verschuldigd is over twee volle kalender jaren.
Voor 2015 zijn dit de volgende bedragen:
Leden zonder startvergunning:
Leden met startvergunning tot 12 jaar :
Leden met startvergunning van 12 jaar en ouder :

€ 12,35
€ 14,10
€ 45,40

