
    

          
LEDENADMINISTRATIE 

         Carola van Hunnik 
         Kievitshorn 8  
         2211 LJ Noordwijkerhout 
         carolavanhunnik@hotmail.com 
          
 
 
 
 

Inschrijfformulier 
 
Naam:      Voornaam:      M/V 
 
Adres:      Postcode:  Woonplaats:    
 
Tel. :    Geb. datum:    Zwemdiploma ‘s   
 
E-mail adres:             
    
schrijft zich in als lid van Zwemvereniging Noordwijkerhout. 
 
Datum eerste training:    bij (naam trainer):     
 
 
Zijn er medische indicaties die voor de vereniging van belang zijn? 
 
Zo ja, welke:             
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00. 
 
De contributie bedraagt voor: 
 Recreanten  € 102,,- per halfjaar (jonger dan 18 jaar bij 1 keer trainen per week) 
    € 126,-  per halfjaar (18 jaar en ouder max. 2 keer trainen per week) 
 
 Wedstrijdgroep  € 132,- per halfjaar (t/m 11 jaar) 
    € 180,- per halfjaar (12 jaar en ouder) 

    
Let op: de contributie zal 1 juli verhoogt worden. 
 
Voor de contributie en het inschrijfgeld ontvangt u een factuur. 
De contributie wordt per halfjaar bij vooruitbetaling verrekend. 
 
Deelnemen aan de trainingen van ZV Noordwijkerhout is alleen mogelijk na inlevering van dit formulier bij de 
ledenadministratie. De contributieverplichting gaat in vanaf de 1e training. U kunt uw inschrijving herroepen door dit, 
voorafgaande aan uw 3e training, aan de ledenadministratie kenbaar te maken. In dat geval wordt u geen contributie in rekening 
gebracht.  
 

Vanwege promotiedoeleinden zullen we zo nu en dan foto’s maken tijdens wedstrijden en of zwemspelletjes. Deze foto’s plaatsen 
wij dan op onze facebookpagina, http://www.zvnoordwijkerhout.nl/, op Blik op Noordwijkerhout en/of in de regionale kranten. 
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar Carola van Hunnik.   

Mocht u geen bezwaar hebben, hoeft u niets te doen dan onze facebookpagina te liken!  

 
 
 
       
Handtekening  (Indien minderjarig, dan ondertekend door ouder/verzorger) 
      
 
 Opzeggen van het lidmaatschap kan 2 x per jaar alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Indien 

men op of vóór 1 januari de vereniging wil verlaten dient men vóór 1 december van het voorgaande jaar 
op te zeggen. Men is echter wel contributie verschuldigd tot 1 januari. Indien men op of vóór 1 juli de 
vereniging wil verlaten dient men vóór 1 juni op te zeggen. Ook dan is men contributie verschuldigd tot 
1 juli. Indien gewenst kunt u een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen bij het 
secretariaat van Zwemvereniging Noordwijkerhout. 


