AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP ZWEMVERENIGING HARDINXVELD
Achternaam: ….…………………………………………………………….......................... tussenvoegsel: ……………………………...
Voornaam: ……………………………………………………………….... Geboortedatum……………………………….…………….(m / v)
Adres: …………………….……..................................................................................... Postcode: ……………………….……
Woonplaats: ……………………………........................................................................ Land: ……………………………………
Tel. ………………………………………………………................Mobiel: ………….……………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………….......................................................................................................
IBAN: ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………..
t.n.v.: ……………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Eventuele bijzonderheden, waar wij als vereniging rekening mee kunnen houden in belang van lid (ziekte, beperking enz.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….................................................................................................................................
De contributie bedraagt per maand:
Aantal keer trainen per week:
 1x per week
Junioren (t/m 15 jaar):
€ 13,50
Senioren (vanaf 16 jaar):
€ 16,75
Bondsafdracht per jaar:
€ 20,Startnummer KNZB:
€ 50,-

 2x per week
€ 22,50
€ 27,75

In overleg met bestuur is 3x per week mogelijk.

Per kalenderjaar, ongeacht het tijdstip van toetreding tot de vereniging, is een bondsafdracht aan de KNZB verschuldigd. Per
jaar door de KNZB vast te stellen. Deze zijn direct bij aanmelding en vervolgens iedere februari van enig jaar naast de
contributie verschuldigd.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd en is mogelijk op twee momenten uiterlijk 30 juni (lid
t/m juli) of 30 november (lid t/m december) van het betreffende verenigingsjaar, via email zvhbestuur@gmail.com.
Door de ondertekening
Verklaart de ondergetekende kennis te hebben genomen van regels rondom contributie en einde lidmaatschap, welke
terug te vinden zijn in de Statuten van de ZVH (art. 10 en 11). De statuten kunt u opvragen bij het secretariaat van de
ZVH.
Geeft u toestemming aan Zwemvereniging Hardinxveld-Giessendam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor maandelijkse contributie en bondsbijdrage per jaar
in de maand februari overeenkomstig de opdracht van Zwemvereniging Hardinxveld-Giessendam. Wanneer u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Geeft u toestemming tot plaatsen van foto’s op website, nieuwsbrief
ja/nee
Geeft u toestemming voor ontvangen digitale nieuwsbrief
ja/nee
Geeft u toestemming tot verspreiden van informatie over de vereniging via uw e-mail
ja/nee

Plaats: …………………………………………………………………………………………………Datum: ……………………………………………………..
Handtekening (indien minderjarig (jonger dan 16jaar) ouder/verzorger): ……………..………………………………………………………….…
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