EZZ Excelsior Zwemmen Zetten
Het Wiep 12
6671 GV Zetten

Hoi nieuw lid van EZZ, Welkom bij onze vereniging!
Om echt lid te zijn vragen we je het, bijgevoegde, inschrijfformulier
compleet in te vullen en te (laten) ondertekenen (bij minderjarige
inschrijving) door je ouders/verzorgers.
Wij vinden het belangrijk om jou en/of je ouders/verzorgers te kunnen
bereiken wanneer dit nodig is. Daarom vragen we ook om je (jullie)
telefoonnummer en mailadres. Deze persoonsgegevens worden alleen
voor EZZ doeleinden gebruikt en niet verder verspreid.
Het compleet ingevulde formulier graag in de groene brievenbus stoppen
in het halletje van het zwembad.

Heel veel zwemplezier.

Met spetterende groet, Zwemvereniging EZZ

EZZ Excelsior Zwemmen Zetten
Het Wiep 12
6671 GV Zetten

Inschrijf- en machtigingsformulier EZZ
Lid per datum:
Voor- en achternaam (lid):
Geslacht: man/vrouw doorhalen wat niet van toepassing is
Geboortedatum en -plaats:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer lid:
Eventueel telefoonnummer (ouder/verzorgers):
E- mailadres:
Naam rekeninghouder:
IBAN nummer:

Ik word lid van:
o
o
o
o
o
o
o




contributie
per maand

Inning / Incasso
per kwartaal

Carrouselzwemmen, tot 12 jaar
€16,50
€49,50
Mini waterpolo
€16,50
€49,50
Waterpolo junioren
€18,00
€54,00
Reddingsbrigade
€20,50
€61,50
Wedstrijdzwemmen
€20,50
€61,50
Waterpolo dames
€24,00
€72,00
Conditiezwemmen
€12,50
€37,50
Inschrijfgeld €10,- eenmalig
Akkoord automatische incasso tot wederopzegging. (Zie huishoudelijke regels)

Handtekening (ouder/verzorger indien minderjarig):

Voor- en achternaam ondertekende:

EZZ Excelsior Zwemmen Zetten
Het Wiep 12
6671 GV Zetten

Huishoudelijke regels
Hier volgen enkele huisregels, de volledige huisregels zijn bij het bestuur op te
vragen.












De betaling van de contributie gaat via een automatische incasso. Door
het invullen van dit inschrijfformulier, verleen je EZZ tot
wederopzegging, om de aan het lidmaatschap verbonden kosten af te
schrijven van het opgegeven bankrekeningnummer.
De contributie wordt per kwartaal afgeschreven. Inschrijfkosten zijn
eenmalig 10,- euro per lid.
Bij meerdere leden uit 1 gezin, geldt een korting vanaf het 3e lid.
Opzeggen kan per half jaar, dus voor 1 januari of voor 1 juli en dan
uiterlijk 1 maand van te voren, schriftelijk bij de secretaris. Graag via de
mail. Stuur je berichtje naar: secretarisezz@live.nl
Indien de opzegging te laat plaatsvindt, ben je contributie verschuldigd
over de volgende maanden.
Alle leden die zich opgeven moeten minimaal in het bezit zijn van het
zwemdiploma A en B of gelijkwaardig diploma, bv easy swim diploma.
Lid worden van de zwemvereniging kan alleen door het inschrijfformulier
volledig in te vullen en in te leveren, bij de trainer of in de groene
brievenbus in de hal van het zwembad.
Elk betalend lid is verzekerd via de KNZB.
Wanneer er door een lid wordt deelgenomen aan meerdere
zwemtakken, binnen EZZ, wordt enkel de zwemtak 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. De
startgelden zijn niet bij de contributie inbegrepen en worden medio
februari automatisch geïncasseerd.

