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INSCHRIJFFORMULIER ZWEMVERENIGING ZVW74
Ondergetekende geeft zich door middel van dit inschrijfformulier op als lid van zwemvereniging Z.V.W. ‘74 te
Westervoort. Hij / Zij verklaart door deze ondertekening akkoord te zijn met de rechten en plichten van het
lidmaatschap, welke omschreven zijn in het huishoudelijk reglement (ter inzage bij het bestuur).
Het inschrijfgeld (éénmalig) bedraagt € 4,60 en bij inschrijving (éénmalig) € 15,70 KNZB‐bijdrage (daarna jaarlijks
in januari). Indien een startvergunning vereist is (tot 12jr € 5,00, daarna € 35,00), wordt deze tegelijk met de
KNZB‐bijdrage geïnd.
De contributie wordt via automatische incasso per de 28e van de maand van uw rekening afgeboekt naar IBAN:
NL90 INGB 0003 5001 00.
Gegevens lid:
Naam en voornaam

:

Voornaam

:

Adres

:

Postcode / Woonplaats :
Telefoon (vast/mobiel) :
Geb. datum

:

E‐mailadres:

:

Evt. 2e e‐mailadres:

:

Geslacht: M/V*

*doorhalen wat niet van toepassing is

Groep :
Juniorgroep

Trimgroep

Tienergroep

Trainingstijden:
1 x per week

€ 20,60

Maandag

18:00‐19:00

2 x per week

€ 26,75

Woensdag

19:00‐20:00

3 x per week

€ 29,30

Zaterdag

12:00‐13:00

1 x per week

€ 20,60

Woensdag

20:00‐21:00

2 x per week

€ 26,75

Zaterdag

12:00‐13:00

1 x per week

€ 20,60

Maandag

19:00‐20:00

2 x per week

€ 26,75

Woensdag

19:00‐20:00

3 x per week

€ 29,30

Donderdag

19:00‐20:00

4 x per week

€ 33,50

Zaterdag

12:00‐13:00

Strippenkaart(en)

5x

€ 40,00*

In overleg

(geef aantal op)

10x

€ 65,00*

In overleg

Anders

In overleg

*Dit bedrag wordt slechts éénmalig geïncasseerd en is inclusief inschrijfgeld en KNZB‐bijdrage. Kijk voor alle voorwaarden
omtrent de strippenkaart op: www.zvw74.nl/strippenkaart
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Ondergetekende machtigt Z.V.W. ‘74 om maandelijks de verschuldigde contributie van zijn / haar
rekening met IBAN: NL
af te schrijven.
U machtigt Z.V.W. ‘74 eveneens om van bovenvermelde rekening kosten m.b.t. startvergunningen, startgelden,
kosten diplomazwemmen/‐tegels, overige verenigingsmaterialen, kampen en/of uitstapjes af te schrijven.
Naam rekeninghouder
Adres
Postcode / Woonplaats

:
:
:

Datum / Handtekening

:

Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de afgeschreven gelden dan heeft hij/zij het recht binnen 30
dagen na afschrijving de gelden terug te vorderen (met opgaaf van reden).
OPZEGGINGEN
Schriftelijk voor de 1e van de maand bij de ledenadministratie (Waemelslant 67, 6931HT Westervoort). De opzegtermijn is 2 maanden.
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Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook
foto’s en filmpjes van u op de website en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming
om uw gegevens ook hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik,
Z.V.W. ‘74 (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

(verder: ondergetekende),

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en social media.



Het beschikbaar stellen van mijn naam en e‐mailadres aan organisatoren van verenigingsevenementen (van
Z.V.W. ’74) zodat zij mij kunnen benaderen voor deze evenementen.



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of
bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam

Geboortedatum

Datum

Handtekening

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

Handtekening ouder/voogd

Vriendelijk verzoek dit formulier z.s.m. in te leveren bij de train(st)er of in de witte Z.V.W. ‘74 brievenbus in het zwembad.
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