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

Inschrijfformulier
Naam:__________________________________Voornaam:______________________Man ○ Vrouw ○
Adres:__________________________________Postcode:_____________Woonplaats:____________________
Tel:_______________________Geboorte datum:____________________Zwemdiploma’s

A ○ B ○ C○

E-mail adres:___________________________________________
Zijn er medische indicaties die voor de vereniging van belang zijn?
Zo ja, welke:________________________________________________________________________________

Aanvang lidmaatschap:______________________________
Ik meld mij aan voor de volgende training:_________________________ (samen met trainer in te vullen):

Handtekening:_____________________________(indien minderjarig, dan ondertekend door ouder/verzorger)
Contributie Lidmaatschap 2018
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,Voor de contributie en het inschrijfgeld ontvangt u een factuur. De contributie wordt per half jaar bij vooruitbetaling verrekend.
Recreanten:

€ 110,- per half jaar (1x per week trainen, jonger dan 18 jaar)
€ 126,- per half jaar (2 x per week trainen)

Masters

€ 136,- per halfjaar (recreant van af 18 jaar bij 1 keer trainen per week)
€ 156,- per halfjaar (recreant van af 18 jaar bij max. 2 keer trainen per week)

Wedstrijdgroep:

€ 143,- per half jaar (t/m 11 jaar)
€ 195,- per half jaar (12 jaar en ouder)

Deelnemen aan de trainingen van de 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,
voorafgaand aan uw 3e training, aan de ledenadministratie kenbaar te maken. In dat geval word u geen contributie in rekening
gebracht.
Opzeggen van het lidmaatschap kan 2 x per jaar alleen schriftelijk bij de ledenadministratie.
Opzeggen kan per 1 januari en 1 juli. Houdt u rekening met 1 maand opzegtermijn!
Indien gewenst kunt u een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen bij het secretariaat van
Zwemvereniging Noordwijkerhout.

O* Hierbij geef ik toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal t.b.v. promotie- en trainingsdoeleinden.
Deze plaatsen wij op onze website, social media en regionale kranten & websites.
O* Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van de privacy policy van Zwemvereniging Noordwijkerhout.
U vindt de privacy policy op onze website.
* graag aankruisen
Wij vragen voor uw toestemming om een handtekening:_______________________________________
(indien minderjarig, dan ondertekend door ouder/verzorger):

Privacy Policy: Het waarborgen van de privacy van onze leden is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy
welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

