CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP 2019
Categorie
Pupil
Junior
Senior
Trimzwemmen
Inschrijfgeld
Bijdrage startvergunning

Geboren in:
2008 en later
2007-2006-2005-2004
2003 en eerder
n.v.t.
n.v.t.
2007 en eerder

Per 1-1-2019 per maand
€ 22,00
€ 24,00
€ 26,00
€ 16,50
€ 7,50 (eenmalig)
€ 48,00 (jaarlijks)

De contributie wordt per jaar berekend, maar wordt per maand betaald.
Deze contributie wordt maandelijks automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
De jaarlijkse bijdrage voor het startvergunning wordt in januari betaald en geldt voor het
lopende kalenderjaar.
Voor personen die zwemmend of poloënd lid zijn van een andere vereniging hebben wij een aangepast
lidmaatschap. Ook voor studenten, die lid zijn bij een andere vereniging, hebben we voor wanneer je
incidenteel wel mee wilt trainen een aangepast lidmaatschap. Voor aanvullende informatie kun je
terecht bij de ledenadministratie.
Opzeggen kan alleen, per e-mail, bij de ledenadministratie. Hou rekening met een opzegtermijn van 1
maand. Na het beëindigen van het lidmaatschap ontvang je een bevestiging. Na het beëindigen van
het lidmaatschap is het niet mogelijk binnen 1 kalenderjaar weer lid te worden.
Pagina 1 van dit formulier mag je bewaren. Wij vragen je het onderste gedeelte van dit formulier
volledig ingevuld in te scannen en te mailen of per post te versturen naar de ledenadministratie:
Elize Blokker
Fazantlaan 44
2111KV Noordwijkerhout

06-14356130
0252-869862
ledenadministratie@zvsassenheim.nl

Rabobank rekening: NL66 RABO 0357 204 956
KvK nummer: 40445585

AANMELDINGSFORMULIER

AANVANG LIDMAATSCHAP:………………………(datum)

Achternaam: …………….……………………………………

Graag aanmelden voor:

Roepnaam: ……………….……………………………M/V

0 Watervaardigheidsgroep

Adres: ……………………………………………………………

0 Wedstrijdzwemmen

Postcode & woonplaats:…………………………………

0 Waterpolo

Telefoonnummer:…….……………………………………

0 Masterzwemmen

Geboortedatum……….…………………………………….

0 Trimzwemmen

E-mail adres:
………………………………………………………………………
! Hierop ontvangt u alle informatie !

0 Ja, Ik ben al lid van een andere zwemvereniging
en kom dus in aanmerking voor het
minilidmaatschap of combinatielidmaatschap.

Hieronder kunt je eventuele lichamelijke klachten kwijt waarvan het handig is dat wij als
sportvereniging op de hoogte zijn:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………
……………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………

Machtiging tot automatische afschrijving

Ondergetekende geeft zichzelf / zijn of haar zoon / dochter op als lid en verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan de Zwemvereniging “Sassenheim om van zijn/haar rekening de maandelijks
bedragen af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.
Indien je niet akkoord bent met de afschrijving kun je binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking bij de bank indienen.
Rekeninghouder
Naam en voorletters

……………………………………………………………

IBAN Bankrekeningnummer ……………………………………………………………

Datum

Handtekening
……………………………………………………………

……………………………………………………………

o

Voor leden jonger dan 16 jaar dient dit formulier ingevuld en ondertekend te worden door
de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

o

Onze vereniging verwerkt gegevens. Hoe en waarom dit gebeurt kun je nalezen in de
privacy-verklaring op onze website. www.zvsassenheim.nl/privacyverklaring/.

Rabobank rekening: NL66 RABO 0357 204 956
KvK nummer: 40445585

