AANMELDINGSFORMULIER
Alleen pagina 1 en 2 invullen en inleveren bij de trainer.
Pagina 3 zelf bewaren.
e-mailadres: secretariaat@zvalbatros.nl

CONTACTGEGEVENS
Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Geslacht

Straatnaam

Nummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Telefoon (nood)

M

V

E-mailadres ouder(s)/verzorger(s)
Voorheen lid bij
Is wel

niet

Wenst lid te worden van de
afdeling

met startnummer
lid van een andere afdeling binnen ZV de Albatros
SwimFitness
Waterpolo BIJ INSCHRIJVING 1 GOEDGELIJKENDE PASFOTO INLEVEREN.
Zwemvaardigheid

Met ingang van

EXTRA INFORMATIE
Medische gegevens die van belang
kunnen zijn
Ruimte om extra aandachtspunten
te vermelden

Ondergetekende accepteert de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap, zoals vermeld in
de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Datum
Handtekening lid

Handtekening ouders/voogd (indien lid minderjarig is)
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Doorlopende machtiging voor automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ZV De Albatros om van
zijn/haar ondergenoemde bank- of girorekening per kwartaal bedragen af te schrijven wegens
contributie en overige financiële verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap. De contributie
wordt geïnd in de derde week van ieder kwartaal.
Naam: Zwem- en waterpolovereniging De Albatros
Rekeningnummer: NL68INGB0003168465
Incassant ID: NL61ZZZ403216580000
Kenmerk machtiging: Bondsnummer
Reden betaling: Contributie
Naam lid
IBAN-rekening
Naam en voorletters rekeninghouder
Adres
Postcode en plaats
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de automatische incasso. Het betreft incasso van de
contributie en overige financiële verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap.
De machtiging gaat in per
Datum
Handtekening

Contributies 2018 (per maand)
SwimFitness

€ 16,50

Waterpolo

t/m 11 jaar € 22,00*
12 t/m 15 jaar € 24,00*
16 jaar en ouder € 31,00*

Zwemsurvival

*

€ 22,00

Inclusief het startnummer en entreegeld (bedrag dat voor wedstrijden wordt betaald).
Startnummers worden pas aangevraagd na betaling van de contributie. Alleen met een startnummer
kan men meespelen in de competitie.
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zwem- en waterpolovereniging

Afspraken behorend bij het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden bij het verenigingssecretariaat
met inachtneming van 1 maand opzegtermijn voor het nieuwe kwartaal. Beëindiging van het lidmaatschap
gaat in op de eerste dag van het nieuwe kwartaal.

Contributie die geldt voor leden die bij twee afdelingen zwemmen
Leden tot en met 12 jaar hoeven slechts 1 contributie te betalen. Ze betalen de hoogste contributie. Leden
boven de 12 jaar betalen de hoogste contributie en daarnaast de helft van de andere contributie. De leeftijd
wordt op 1 januari en 1 juli bepaald ten behoeve van hoogte contributiebedrag. Contributiebetaling dient
vooraf middels automatische incasso te geschieden.

Extra informatie waterpolo
De bruikleen van de waterpolocaps is € 15,00 per seizoen per lid. Dit wordt geïnd via automatische
incasso in het 3e kwartaal.

Extra informatie zwemvaardigheid
Voor de trainingen bij de afdeling zwemvaardigheid dient het lid in bezit te zijn van onderstaande zaken.

Voor het onderdeel snorkelen
Een paar zwemvliezen, een duikbril en een snorkel pijpje. Deze attributen dient u zelf aan te schaffen. U
wordt geadviseerd om deze spullen in een draagtas naar en van de training mee te nemen.

Voor het onderdeel zwemmend redden
Een paar schone laarzen, een paar sokken, een lange broek, een trui en een regenjas die aan de hals goed
kan worden afgesloten en goed moet aansluiten aan de polsen.
Mocht u nog vragen hebben over genoemde zaken, dan staat het kader van de afdeling
zwemvaardigheid u op zaterdagmorgen graag te woord.

Vrijwilligerspool
Alle afdelingsgebonden taken en functies dienen gedragen te worden door de afdelingen zelf met andere
woorden door de leden en/of ouders van jeugdleden. Een wedstrijd kan namelijk niet plaats vinden zonder
dat die functies worden vervuld, vandaar dat op het meedraaien aan de diverse functies een verplicht
karakter ligt. Met het lid worden van de vereniging De Albatros erkent men dat er een verplicht beroep
gedaan kan worden op de leden en/of de ouders van de jeugdleden.
Ondergetekende accepteert de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap, zoals vermeld in de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Sponsoring
Wilt u ZV De Albatros sponsoren en meer naamsbekendheid in Vianen en de omgeving opbouwen, dat kan!
Stuur een e-mail naar: secretariaat@zvalbatros.nl.

Bezoek onze website! Like ons op Facebook! Volg ons op Twitter!
Op onze website www.WWW.ZVALBATROS.nl zijn meer wetenswaardigheden te lezen.

We wensen u een sportieve en gezellige tijd toe.
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