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INVULLEN in TWEEVOUD !!!                                                             Exemplaar: De Spatters /Lid 

Naam en voornaam  : ______________________________________________  M/V* 

Adres    : ______________________________________________ 

Postcode en woonplaats : ______________________________________________ 

Telefoonnummer  : ______________________________________________ 

Geboortedatum   : ______________________________________________ 

E-mail adres   : ______________________________________________ 

Afdeling: 

 Recreatief zwemmen met / zonder* startvergunning** 

 Wedstrijdzwemmen (Speedo / Selectie*) met startvergunning** 

 Synchroonzwemmen met / zonder* startvergunning** 

 Masterzwemmen met / zonder* startvergunning** 

 Trimzwemmen  

 Zwemmend redden (KNBRD)  

 Waterpolo ouder / jonger* dan 17 jaar 

 Official / Bestuurslid / Commissielid*  
 
(* doorhalen niet van toepassing) 
(** Voor het zwemmen van wedstrijden is een startvergunning nodig van de zwembond KNZB.) 

 
Lidmaatschap gaat in met ingang van 1e van de maand _______________________ 
Eerder lid geweest van :…………………………………………………………….  
In geval van overschrijving van andere vereniging:  Sportlink Ref.nr. vermelden……………………….. 
 
De vereniging hanteert een automatische incasso systeem, voor het innen van de navolgende kosten. 
 
Bijgaande machtiging ( z.o.z.) dient hiervoor te worden ingevuld en ondertekend.) 

 Eenmalige administratiekosten voor inschrijving € 5,00 

 Maandelijks voor de inning van de verenigingscontributie. 

 Jaarlijks voor de inning van Bonds- en Regiocontributie. 

 Jaarlijks voor de Official bijdrage. 

 Inning inschrijfkosten wedstrijden ( niet in Beilen) 
 
Indien het lid de vereniging niet wenst te machtigen, verklaart hij / zij zich akkoord de 
lidmaatschapkosten per kwartaal tot aan de eerst mogelijke opzegdatum vooraf te zullen voldoen.  

Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de Ledenadministratie voor 30 
juni of 01 december. 
Het lidmaatschap eindigt dan ingaande 01 juli respectievelijk 31 december. 
 
Gewenste betalingsvorm: O automatische incasso 
    O vooraf per kwartaal tot aan de eerst mogelijke opzegdatum 
 
Handtekening……………………….: Handtekening ouder / verzorger*:…………………………… 
 
Datum ondertekening:……………………………………………….. 
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(Bij leden jonger dan 16 jaar is de handtekening van de wettige vertegenwoordiger vereist.) 

(* doorhalen niet van toepassing) 

 

Doorlopende Machtiging: 
 
Naam:…………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats:…………………………………………………….. 
 
Incassant ID: NL38ZZZ400454480000 
 
IBAN rekeningnummer:…………………………………………………………….. 
 
Kenmerk Machtiging ***:………………………Invullen door Ledenadministratie 
 
Plaats en datum:…………………………….Handtekening:……………….. 
 
Contributie maandelijks zwemvereniging bedraagt vanaf 01januari 2018 – 31 mei 2018. 
 
Recreatief zwemmen     €  14,00 
Recreatief zwemmen met startvergunning  €  19,00 
Wedstrijdzwemmen (Speedo / Selectie)   €  26,00 
Synchroonzwemmen zonder startvergunning  €  14,00 
Synchroonzwemmen met startvergunning  €  19,00 
Synchroonzwemmen ( selectie)    €  24,00 
Masterzwemmen     €  14,00 
Masterzwemmen met startvergunning   €  14,00 
Trimzwemmen      €  10,00 
Zwemmend redden (KNBRD)    €  12,00 
Waterpolo (zonder startvergunning)   €  14,00 
Waterpolo jonger dan 17 jaar ( met startvergunning) €  19,00 
Waterpolo ouder dan 17 jaar    €  24,00 
 
Contributie jaarlijks voor Official /Trainer/Commissieleden bedraagt vanaf 01 januari 2018 
Official / trainer / commissieleden      € 0,00 
 
Contributie jaarlijks voor de Bond- en Regio bedraagt van 01 januari 2018- 31-december-2018: 
 
Categorie Aa, leden met startvergunning geboren 2003 en later  € 37,65 
Categorie A, leden met startvergunning geboren 2002 en eerder € 54,85 
Categorie B, leden zonder startvergunning     € 20,45 
Categorie C, overige leden      € 20,45 
Categorie D, ereleden, betalen geen Bonds- en Regiocontributie. 
 
Bovenstaande bedragen voor 2018 worden vastgesteld op de ALV van 2018. 
De bedragen voor de periode 1-5-2018 tot en met 31-12-2018 worden op de ALV van De Spatters 
vastgesteld in april 2018.  
(Alle vrijwilligers die actief aan het bad staan, dienen verplicht lid te zijn van de vereniging i.v.m. risico- 
aansprakelijkheid. De vereniging is hiervoor collectief verzekerd.) 
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