Enkhuizer Zwemvereniging EZV
Ledenadministratie Oranjestraat 1 1521 GH Wormerveer Tel: 075-7712758

Email: ezv@zwembond.nl

IBAN: NL16INGB0004302264

CONTRIBUTIE ZWEMSEIZOENEN
Het zwem lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van ieder jaar. Bij tussentijds beëindigen van het
lidmaatschap is contributie betaling en terugbetaling van KNZB afdrachten verplicht tot het einde van het KNZB
lidmaatschapsjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail voor 15 mei van ieder jaar.
Er zal jaarlijks een afnamen van vijf clubloten zijn, per gezin t.b.v. de grote clubactie zolang de vereniging daar
aan meedoet. (besluit jaarvergadering 1992)

CONTRIBUTIE INCL KNZB EN KRING AFDRACHTEN EN TERUG BETALING.
Startvergunninghouders

t/m 12 jaar

per maand

€ 18,00.

per jaar

€ 216,00.

Startvergunninghouders vanaf 12 jaar

per maand.

€ 23,00.

per jaar

€ 276,00.

Recreanten vanaf 12 jaar

per maand

€ 18,00.

per jaar

€ 216,00.

Trimzwemmers

per maand

€ 13,00.

per jaar

€ 156,00.

De Specials

per maand

€ 10,00.

per jaar

€ 120,00.

Aan het begin van het lidmaatschap wordt eenmalig aanvraag startvergunning € 46,00; bondsgeld € 15,00; in rekening
gebracht.
i e b indigen n e lid
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TRAININGSTIJDEN BOVENSTAANDE GROEPEN
Jeugd tot 12 jaar
maandag
dinsdag
donderdag
zaterdag
zondag

Wedstrijdzwemmers vanaf 12 jaar
en (recreanten*)
18.00 - 19.00 uur
18.30 - 19,00 uur
18.00 - 19.00 uur
10.00 - 11.00 uur

Trimzwemmers

19.00 - 20,00 uur
19.00 - 20.00 uur *
18.00 - 19.00 uur
10.00 - 11.00 uur

Specials

18.30 - 19.00 uur
10.00 - 11.00 uur

* Recreanten maximaal 3 uur per week.

Welke bedragen van de KNZB contributie is in de maandelijkse contributie verwerkt,
Startvergunninghouders, Trimzwemmers, Specials.
Contributie afdracht KNZB
Collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering
Contributie Regio Midwest
Verenigingsbijdragen
Verzekering collectief····
Drukwerk / Juryleden····
Per maand
€ 4,00.
Per jaar
Totaal € 48,00.

Wedstrijdkosten, boete`s bij te laat afmelden en overige activiteiten worden
apart in rekening gebracht dit geld voor startvergunningen die wedstrijden
zwemmen. Dit word verrekend via het wedstrijd en vervoersdepot
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie mail dan naar ezv@zwembond.nl
Namens het bestuur
Theo van den Berg

