Zwemvereniging Noord-Veluwe
Inschrijfformulier
Email:noordveluwezc@gmail.com

www.noord-veluwe.nl

Bankrelatie: Rabobank Noord Veluwe Rek.nr. NL24RABO 0370237080 KVK 40094424

Contactgegevens lid
Naam:
Voornaam:
Geslacht: ꓳ Man ꓳ Vrouw
Adres:
Postcode:
Zwemmer
Telefoon:
Email:
Ouder/verzorger of in geval van nood
Telefoon:
Email:
Gebruik in media** ꓳ Ja ꓳ Nee
Handtekening lid:

Inschrijfdatum:
Voorletters:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Mobiel:

Mobiel:

Handtekening ouder/verzorger:
(Indien lid minderjarig is)

** Wanneer u instemt met het gebruik van publicaties in de media geeft u zwemvereniging Noord-Veluwe toestemming om
foto-en videomateriaal te maken van u en die te publiceren op de beschikbare media zoals website, krant en facebook.
U mag ervan uit gaan dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

Afdeling (in te vullen door de trainer)
ꓳ Recreanten
ꓳ Wedstrijd recreanten

ꓳ Selectie <15
ꓳ Selectie >15

ꓳ Trimmer 1x
ꓳ Trimmer 2x

Betalingsgegevens en automatische incasso
Datum:
Naam en voorletters rekeninghouder:
Rekeningnummer (IBAN):
Handtekening rekeninghouder:

● Ondergetekende heeft kennisgenomen van de hierna beschreven voorwaarden welke zijn opgesteld voor het aangaan van
het lidmaatschap van zwemvereniging Noord-Veluwe en gaat hiermee akkoord.
● Indien het lid minderjarig is dan dient tevens een ouder/verzorger te tekenen.
● Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan zwemvereniging Noord-Veluwe om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie,
inschrijfgelden voor wedstrijddeelname en bondscontributie KNZB.
● Het formulier s.v.p. inleveren bij een trainer of opsturen naar de ledenadministratie.
Ledenadministratie zwemvereniging Noord-Veluwe Noordsingel 175, 8091XM Wezep

Zwemvereniging Noord-Veluwe
Inschrijfformulier
Email: noordveluwezc@gmail.com

www.noord-veluwe.nl

Bankrelatie: Rabobank Noord Veluwe Rek.nr. NL24RABO 0370237080 KVK 40094424

Voorwaarden
Looptijd:
U gaat een verbintenis aan voor minimaal één jaar. Het verenigingsjaar 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 te
gebeuren voor de 1e 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
vooraf plaats op of rond de 27e van iedere maand.
Inschrijfgeld:
Ieder nieuw lid is inschrijfgeld verschuldigd, dit inschrijfgeld zal gelijktijdig met de eerste contributie betaling worden
geïnd. Het inschrijfgeld bedraagt €12.50.
Contributie:
● De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een maandelijkse 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.
Tarieven contributie:
Recreanten
€ 14.75
Recreanten Wedstrijdzwemmers
€ 15.25
Selectie (14 jaar en jonger)
€ 21.50
Selectie (15 jaar en ouder)
€ 24.25
Trimmer 1x
€ 14.25
Trimmer 2x
€ 20.25
Voor ieder tweede lid en meer binnen één familie is € 1.00 minder van het contributiebedrag verschuldigd.
De contributie zal ieder kalenderjaar indien nodig worden geïndexeerd.
Bondscontributie KNZB:
Zwemvereniging Noord-Veluwe is voor ieder lid verplicht om jaarlijks bondscontributie af te dragen aan de KNZB.
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 kalenderjaar kenbaar worden gemaakt door de KNZB en via interne
communicatie kenbaar worden gemaakt.
Afmelding vóór december betekent: Betaling contributie december.
Afmelding in december betekent: Betaling contributie december en januari en bondcontributie (+ startlicentie indien
van toepassing) komen jaar.
Voor 2017 zijn dit de volgende bedragen:
Leden zonder startlicentie
Leden met startlicentie tot 12 jaar
Leden met startlicentie van 12 jaar en ouder

€ 17.10
€ 17.10
€ 49.10

