Zwemvereniging Strijen
Ledenadministratie

KvK: V322160

Rabo Strijen: NL11RABO0361805977

AANMELDINGSFORMULIER
ZV STRIJEN
Ondergetekende meldt zich aan voor het lidmaatschap van de zwemvereniging “ZV
Strijen” en verklaart zich akkoord met de contributiebetaling zoals hierna omschreven.
Persoonsgegevens:
Mijn naam is
Voornamen (voluit)
Geboortedatum

M/V

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
(voor noodgevallen)

Ingangsdatum
lidmaatschap
IBAN Rekeningnummer
voor automatische
incasso

E-mail:

Lidmaatschapsbepalingen:
Inschrijfgeld
Contributie
(voor 3x trainen per week
aankruisen wat van toepassing is)

Opzegging
lidmaatschap

Betalingen

€10,00 te voldoen bij eerste contributiebetaling
€252,00 per jaar voor het eerste gezinslid (€21,00/maand)
€222,00 per jaar voor elk volgend gezinslid (€18,50/maand)
De contributie zal aan het eind van de maand per
automatische incasso worden afgeschreven. Terugboeken is
mogelijk tot 56 dagen na afschrijving via uw bank.
Uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie. Het
lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal
een half kalenderjaar (januari tot en met juni en juli tot en
met december) na ingangsdatum. Na elk half kalenderjaar
wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Het
lidmaatschap kan voor het volgende halfjaar worden opgezegd
voor 1 juni of voor 1 december. Later opzeggen betekent
automatisch verlenging van het lidmaatschap voor een
halfjaar en de daaraan verbonden contributiekosten.
Rabobank: NL11RABO0361805977 - ZV Strijen te Strijen

Hoe heeft u onze vereniging gevonden (bijv. via internet, vriendje/vriendinnetje,
of anders)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Zwemvereniging Strijen
Ledenadministratie

KvK: V322160

Rabo Strijen: NL11RABO0361805977

Deelname wedstrijden:
Wedstrijden

Opzegging
wedstrijden

Voor het zwemmen van wedstrijden worden de kosten van de
startlicentie KNZB doorberekend. Deze kosten bedragen in
2019 voor leden onder de 12 jaar €14,90 en leden van 12 jaar
en ouder €48,00 per kalenderjaar (januari t/m december).
Deze kosten worden in 2 keer automatisch geïncasseerd, te
weten in juni en november van het betreffende kalenderjaar.
Terugboeken is mogelijk tot 56 dagen na afschrijving via uw
bank.
Uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie. Het
zwemmen van wedstrijden wordt aangegaan voor de periode
van een kalenderjaar (januari t/m december). Na elk
kalenderjaar wordt dit automatisch verlengd. Opzeggen kan
voor het volgende kalenderjaar worden opgezegd voor 1
december. Later opzeggen betekent automatische verlenging
voor een jaar en de daaraan verbonden kosten van de
startlicentie KNZB.

Overig:
Foto/video

ZV Strijen beschikt over een website waar we graag foto’s en
video’s op plaatsten van onze leden en vrijwilligers.
Dat is tegenwoordig alleen verboden zonder toestemming. Bij
deze dus de vraag of u toestemming geeft om foto's/video’s te
mogen plaatsen van u en uw kind. Mocht u na plaatsing
vinden dat een foto toch niet zo geschikt is voor verspreiding,
dan kunt u altijd een bericht sturen of we een foto willen
verwijderen. Er wordt dan voor gezorgd dat deze verwijderd
wordt.

Hierbij geeft………………………………………………….. wel/geen toestemming voor het plaatsen
van foto’s en video’s op de website en andere Social Media betrokken bij ZV Strijen.
Medische bijzonderheden/medicijngebruik………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aanmeldingen lidmaatschap schriftelijk doorgeven aan: zvstrijen@zwembond.nl of geven
aan één van de trainers.
Datum:……………………………………………………

(handtekening)
(Indien minderjarig handtekening ouder/verzorger)
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