Excelsior Zwemmen Zetten
Opgericht 21 juni 1964
Geacht aspirant lid van EZZ,
Wij zijn verheugd u als nieuw lid in te mogen schrijven bij onze zwemvereniging Excelsior
Zwemmen Zetten.
Bijgevoegd treft u een inschrijf- en machtigingsformulier en informatie over de huishoudelijke
regels van de zwemvereniging.
Wilt u het formulier compleet invullen en ondertekenen. Wij vinden het namelijk belangrijk om
u te kunnen bereiken, wanneer dit nodig is (uw telefoonnummer en e-mailadres worden
alleen voor EZZ doeleinden gebruikt en niet verspreid). Het formulier kunt u vervolgens
geven aan de trainer of de secretaris. U kunt ook het formulier deponeren in de groene
brievenbus in de hal van het zwembad.
De betaling van de contributie geschiedt middels een automatische incasso. Dit om kosten
en werk te besparen. Indien u hiermee niet kunt of wilt instemmen, wilt u dit dan aangeven.
Wij zijn dan echter genoodzaakt om € 2.50,- per acceptgiro/kwartaal bovenop de contributie
in rekening te brengen.
Wilt u binnen de vereniging actief deelnemen in een commissie, dan stellen wij dit zeer
op prijs. De vereniging is van actieve leden en kader afhankelijk. U bent van harte
welkom.
EZZ organiseert regelmatig activiteiten waarbij uw hulp zeer op prijs wordt gesteld.
Informatie hieromtrent kunt u inwinnen bij het bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:




Esther de Kreek – Roeleveld (voorzitter) voorzitterezz@live.nl
Iris Janssen – Borsboom (secretaris) secretarisezz@live.nl
Roelie Tijssen (Penningmeester) roelietijssen@hotmail.com

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van EZZ
Roelie Tijssen
Penningmeester
Rozenstraat 14a
6673 AG Andelst
roelietijssen@hotmail.com
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Huishoudelijke regels
















Zwemvereniging EZZ telt +/- 80 leden die actief zijn in een van de volgende takken
van de zwemsport: waterpolo, wedstrijdzwemmen, zwemmend redden,
conditiezwemmen en carrouselzwemmen.
In de carrouselgroep kunnen kinderen tot 12 jaar spelenderwijs kennis maken met de
diverse mogelijkheden binnen EZZ.
Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij kunnen zwemmen en minimaal het
zwemdiploma B bezitten.
Opgave als lid kan alleen geschieden door gebruik te maken van het inschrijf- en
machtigingsformulier. Men wordt lid met toestemming van de betrokken
instructeur/trainer en vanaf het moment dat betaling van het inschrijfgeld en
contributie heeft plaatsgevonden.
Het inschrijfgeld van de vereniging bedraagt €10,-. Het inschrijfgeld moet tegelijk met
de eerste contributie worden voldaan.
Elk betalend lid is verzekerd.
Wanneer deelgenomen wordt aan meerdere onderdelen binnen EZZ wordt enkel het
onderdeel met de hoogste contributie in rekening gebracht.
De KNZB legt elk lid dat deelneemt aan wedstrijden de verplichting op een
startvergunning via de waterpolo- of zwemcommissie aan te vragen. De kosten
hiervan worden elk jaar door de KNZB vastgelegd en moet voldaan worden in het 2e
kwartaal aan EZZ. Indien dit niet of te laat voldaan wordt kan men worden uitgesloten
van deelname aan wedstrijden. De afdracht aan de KNZB wordt automatisch, voor
alle houders van een startvergunning, van de rekening van EZZ afgeboekt.
Indien meer jeugdleden van één gezin lid zijn van EZZ wordt een korting verstrekt
vanaf het derde lid.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Men kan per half jaar
opzeggen. Dit dient uiterlijk 1 maand van te voren, voor de eerste keer van de
maand, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris. Indien dit te laat
plaatsvindt, is men ook contributie verschuldigd over de volgende maanden.
De commissieleden en het bestuur werken op vrijwillige basis. De trainers krijgen een
kleine onkostenvergoeding voor het verzorgen van de trainingen. Indien gewenst kunt
u hierover informatie inwinnen bij het bestuur.
Incassoregeling: Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de
tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. In
overleg met de penningmeester kunnen bedragen ook na een maand nog
gecorrigeerd worden. Uw machtiging kunt u op ieder moment schriftelijk opzeggen bij
de penningmeester. Houdt u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking. Bij
opzegging van uw lidmaatschap wordt de incasso automatisch stopgezet. De
contributie wordt per kwartaal (3 maal het maandbedrag eventueel verhoogt met
startgelden, zoals vastgelegd tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering)
omstreeks de eerste van de maand geïncasseerd. Te weten omstreeks 1 januari, 1
april, 1 juli en 1 september.
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Inschrijf en machtigingsformulier
Voor- en achternaam lid:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E- mailadres:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Excelsior Zwemmen
Zetten om vier maal per jaar de contributie en eventuele startgelden van onderstaande bankof girorekening af te schrijven.
Naam rekeninghouder:
IBAN nummer:
Lid per datum:
Hij / Zij wil actief deelnemen aan (contributie 2016 / 2017, wijzigingen voorbehouden):
Aankruisen

Onderdeel
zwemsport

Afkorting

Contributie per
maand

Carrouselzwemmen

CA

€ 16.50,-

Waterpolo aspiranten
(= <16 jr.)

WPA

€ 18.00,-

Zwemmend redden

KNBRD

€ 20.50,-

Wedstrijdzwemmen

WZ

€ 20.50,-

Waterpolo dames en
heren

WP

€ 24.00,-

Conditiezwemmen
(>=14 jr.)

CO

€ 12.50,-

Ondergetekende, indien minderjarig de wettelijke ouder of verzorger, gaat akkoord met het
verlenen van toestemming tot het verrichten van alle rechtshandelingen, voortvloeiende uit
de statuten en het huishoudelijk reglement (op te vragen bij de penningmeester).

Handtekening (ouder/verzorger indien minderjarig):
Rozenstraat 14a
6673 AG Andelst
roelietijssen@hotmail.com
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