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

Email: ezv@zwembond.nl

IBAN: NL16INGB0004302264

Het zwemlidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email voor 15 mei.

CONTRIBUTIE TABEL
Startvergunninghouders tot 12 jaar
Startvergunninghouders vanaf 12 jaar
Recreanten tot 12 jaar
Recreanten vanaf 12 jaar
Trimzwemmers
Specials

per maand
per maand.
per maand
per maand
per maand
per maand

€ 16,60
€ 21,60
€ 11,60
€ 16,60
€ 11,60
€ 10,00

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

€ 199,20
€ 259,20
€ 139,20
€ 199,20
€ 139,20
€ 120,00

Jaarlijks betalen de leden met een startnummer een KNZB bijdragen van € 50,45 en voor de overige groepen €16,80 deze
kosten op peildatum 01 januari 2017 Deze kosten worden ieder jaar vastgesteld door de KNZB. Deze bedragen worden via een
automatische incasso geïncasseerd medio maart van ieder jaar. Deze bedragen zijn inclusief de jaar contributie voor de regio
Midwest KNZB, alsmede de premies voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap zal er geen restitutie plaatsvinden

Inschrijf en machtigingsformulier invullen en met een pasfoto opsturen.
Naam______________________________________________________  Man  Vrouw Lid nr._____________
Voorletter (s) ____________ Roepnaam _____________________
Adres____________________________________________________________ Woonplaats______________________
Postcode_______________ Telefoon nr._____________________ email_____________________________________
Geboren op___ , ___ , _____. Geboorteplaats_____________________

Nummer Paspoort / ID-kaart / Rijbewijs*): ___________________________________________________

Medische gegevens met betrekking voor de sport:______________________________________________
Mijn lidmaatschap betreft onderdeel: (aankruisen wat van toepassing is)
 Jury leden.
 Startvergunninghouders/Recreatiezwemmen Na beoordeling van onze trainers ga je
automatisch door naar de instroomgroep startvergunninghouders.  Trimzwemmen
Specials Wedstrijdkosten, boetes bij te laat afmelden en overige activiteiten worden apart in rekening gebracht; dit geldt
voor startvergunninghouders die wedstrijden zwemmen.

Gezamenlijke banken en ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Enkhuizer Zwemvereniging Ezv.
Incasso`s contributie en overigen
IBAN NR

:_________________________________________________________________

Naam en voorletters :______________________________________________________________
Adres
Postcode

:_______________________________________________________________
In te vullen door vereniging
:_________ ____ Plaats:____________________ Lidnummer: __________

Als het lidmaatschapsjaar schriftelijk is opgezegd dan vervalt deze machtiging na 30 juni van ieder jaar.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld.
Datum:____________________ Handtekening:___________________________________________
Wedstrijdkosten, boetes bij te laat afmelden en overige activiteiten worden apart in rekening gebracht; dit geldt voor
startvergunninghouders die wedstrijden zwemmen.

DE LEDENADMINISTRATIE,
Theo van den Berg

