De zwemvereniging Z.V. Waterland heet u van harte welkom als lid!

Hieronder is informatie te vinden over het lidmaatschap.
Contributie:
De tarieven voor de verschillende categorieën staan vermeld op de website www.zv-waterland.nl.
Contributie wordt vier keer per jaar geïncasseerd, halverwege elk kwartaal, vanaf het moment dat u lid
wordt van onze zwemvereniging. Bij een niet-automatische betaling wordt € 2,00 administratiekosten in
rekening gebracht.
Inschrijfgeld: € 12,50
Dit bedrag wordt eenmalig automatisch afgeschreven.
Beëindiging:
Opzeggingen dienen uiterlijk op 1 juni schriftelijk of per e-mail te geschieden bij het secretariaat.
Beëindiging van het lidmaatschap gebeurt uitsluitend aan het einde van het lopende zwemseizoen. U
bent verplicht om de contributie te blijven betalen óók als u voor het einde van het seizoen stopt met
zwemmen.
Aanmeldingsformulier met machtiging:
Het formulier graag duidelijk leesbaar invullen. Voor personen onder de 16 jaar moet één van de ouders
of verzorgers mede ondertekenen. De gegevens zullen in ons ledenbestand worden opgenomen.
Overige informatie:
We verwachten van onze nieuwe leden dat ze minimaal beschikken over zwemdiploma A en B.
Bij de jeugdleden zien we graag dat er eigen zwemvliezen worden meegenomen naar de trainingen. Om
uw kind(eren) adequaat te kunnen begeleiden verzoeken wij u eventuele lichamelijke beperkingen en/of
relevant medicijn gebruik aan onze trainers te melden.
Zwemmen is een sport die veel begeleiding vraagt, vooral bij de jongere jeugdleden. We verwachten dan
ook bij jeugdleden dat de ouders/verzorgers betrokkenheid tonen en bereid zijn om te helpen daar waar
mogelijk is. Denk hierbij aan meehelpen langs het bad, meerijden naar wedstrijden en dergelijke. Er zijn
altijd ervaren begeleiders aanwezig om u hierbij te ondersteunen.
Verder verwachten we dat de jeugdleden bereid zijn om een aantal keer per jaar mee te doen aan de
georganiseerde wedstrijden, zoals onderlinge wedstrijden, clubkampioenschappen en de meerkampen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met één van de trainers of met Robin
Jillings (06-20265090) of per e-mail waterland@zwembond.nl.
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AANMELDINGSFORMULIER
Z.V. Waterland
Achternaam

Voornaam

Adres

Geboortedatum

Postcode

Telefoon

Woonplaats

E-mailadres

-

-

M/V*

Opmerkingen:
Dinsdag 1e uur / Dinsdag 2e uur / Donderdag 1e uur / Donderdag 2e uur / Vrijdag*

Datum aanmelding

-

-

_

Handtekening

_________

Bij minderjarigen, handtekening ouder of verzorger
___

MACHTIGING
Achternaam

Voornaam

Adres

Woonplaats

Door ondertekening van dit formulier geeft u gedurende uw lidmaatschap toestemming aan Z.V. Waterland om
incasso-opdrachten te versturen naar uw bank. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om de contributie van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Z.V. Waterland. Contributie betaling is verplicht tot
het einde van het zwemseizoen.
Als 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.
IBAN NUMMER

N L

Tenaamstelling giro-/bankrekening (indien afwijkend)

Datum
Woonplaats
Handtekening

Contactadres:

*

-

-

_

______________
_____________

Z.V. Waterland t.a.v. secretariaat
Jan Persijnlaan 19
1141 WJ Monnickendam

Doorhalen wat niet van toepassing is.
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