AANMELDING WACHTLIJST LESZWEMMEN ABC

Zwemvereniging De Zaan

ACHTERNAAM

-

………………………………………….……

VOORNAMEN

-

…………………………………………….…

ROEPNAAM

-

………………………………… GEB. DD: ……………………… (m / v)

ADRES

-

…………………………………………………..

POSTCODE

-

. . . . - . .

TEL. NUMMER

-

…………………..…

E-MAIL

-

…………………..……………….………………………………………………..

WOONPLAATS - ………………………………………..
Mobiel: ………..………………………………….……

___________________________________________________________________________
GEEFT

ZICH OP

VOOR

:

WACHTLIJST ZWEMLES A-B-C DI / VR ( DI / Zwembad Slag-II

VR / Zwembad Zaangolf ) ?

Min 4 jaar en max 8 jaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIJN ER NOG ANDERE LEDEN IN UW GEZIN, OP HETZELFDE ADRES, LID VAN ZV De Zaan: JA / NEE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDISCHE VERKLARING BIJGAAND:

JA / NEE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door ondertekening van dit formulier gaat u er mee akkoord dat uw zoon/dochter op het moment dat
hij/zij wordt opgeroepen en daarna met de zwemlessen is gestart, automatisch lid is van onze
vereniging. U ontvangt dan ook van de aanvang van het lidmaatschap een schriftelijke bevestiging.
ENIGE BELANGRIJKE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN:
1-Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)
2-De contributie wordt berekend per jaar en wordt vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en is per 1 januari van elk jaar verschuldigd. De betaling van de jaarcontributie kan, naar keuze,
geschieden per kwartaal of per jaar en geschiedt, altijd vooraf, via een incassomachtiging, dan wel per
acceptgirokaart (meerkosten!!).
3-Het bedrag van de jaarlijkse contributie wordt bepaald door de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld en wordt tevens in de schriftelijke bevestiging van het aangaan van het lidmaatschap vermeld.
4-Eventueel bedanken kan alleen schriftelijk geschieden vóór 1 juni of 1 december van een jaar en wordt
altijd schriftelijk door het bestuur bevestigd. Bij bedanken na 1 december gedurende een lopend jaar, blijft
uw zoon / dochter automatisch het volgende jaar nog lid !!
5-Pas na de ontvangst van alle verschuldigde contributie en doorberekende kosten wordt uw zoon/dochter
definitief uitgeschreven als lid. U ontvangt hiervan altijd een schriftelijke bevestiging.
_________________________________________________________________________________________

BANKREKENING NUMMER
T.N.V.

-

……………………………….
…………………………………………………

(ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging per ( keuze: kwartaal / jaar),
de contributie van zijn/haar bankrekening af te schrijven)

Handtekening:
……………………………………………..…. x
__________________________________________________________________________
Indien u niet direct geplaatst kunt worden dan komt u op de wachtlijst. U wordt geacht bekend te zijn met de
Statuten. U bent pas lid na ontvangst van een schriftelijke acceptatie door het bestuur van ZV De Zaan en
nadat de eerste contributie is betaald. Bij personen jonger dan 16 jaar moet een ouder of voogd ondertekenen.
Aldus naar waarheid ingevuld d.d.: ………………………. Handtekening: …………………….……………… x

X

(alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen)

________________________________________________________________________________________
In te vullen door de leden-administratie:
Formulier ontvangen door : ……….………
…………………. : ……………………
Datum inschrijving
: ……………….
Lidnummer
: ……………….
Bevestiging verstuurd dd : ….……………
Wachtlijst
: JA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfgeld
: €. 15,00
Betaald: ja / nee op rekening)
KG.: 89 / 09 / …
________________________________________________________________________________________
2012-07-31 (Bij de bevestiging van de plaatsing op de wachtlijst ontvangt U een duplicaat van dit formulier).

