Zwem- en Poloclub "De Hokseberg"
ledenadministratie@dehokseberg.nl

Mutatieformulier Lidmaatschap 2019
Gegevens lid:
Achternaam:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geslacht:

 Vrouw

Man

Wenst per _________ (1ste van de maand) de volgende gegevens (aankruisen wat van toepassing is) aan te passen in de ledenadministratie
van Zwem en Polo Club “de Hokseberg”.
Let op: dit formulier dient tenminste 3 weken voor de ingangsdatum binnen te zijn bij de ledenadministratie.

1.  Adreswijziging / wijziging contact gegevens:
De nieuwe gegevens:
Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Woonplaats:

06-nummer:

Mailadres:

(Indien minderjarig, contactgegevens van wettelijke vertegenwoordiger van bovenstaande minderjarige.)

2. Mutatie van het type lidmaatschap:
Groep:

Aantal trainingen winterseizoen*

Aantal trainingen zomerseizoen*

Contributie per maand:

 Recreatie (Laag tarief):

Maximaal 1x per week

Maximaal 1x per week

€ 17,10

 Recreatie: (Hoog tarief)

Maximaal 2x per week

Maximaal 2 of 3x per week**

€ 20,50

 Masters (Laag tarief):

Maximaal 1x per week

Maximaal 1x per week

€ 12,75

 Masters (Hoog tarief)

Maximaal 2x per week

Maximaal 2 of 3x per week**

€ 15,95

(Voor elk 2de kind en meer ontvangt u € 0,50 per kind korting op bovengenoemde contributie.)
*=
** =

Het aantal trainingen per week is indicatief, tijdens feestdagen, vakanties en gedurende de zomerperiode kunnen deze aantallen afwijken of
trainingen vervallen. Tijdens de zomervakantie kan de trainingsfrequentie lager zijn.
Het maximaal aantal training per week is standaard 2 maal per week maar kan op uitnodiging van de trainer uitgebreid worden.

En wil daarbij wel / niet (doorhalen van niet van toepassing is) deelnemen aan wedstrijden. LET OP: bij wijziging van wedstrijddeelname dient
ook het KNZB lidmaatschap veranderd te worden kijk hiervoor op het mutatieformulier KNZB lidmaatschap.
Aan de deelname aan wedstrijden zijn extra kosten verbonden, meer informatie hierover vind u op het mutatieformulier KNZB
lidmaatschap.

3. Mutatie van betalingsgegevens:

DOORLOPENDE MACHTIGING
Kenmerk machtiging:

Incassant ID: NL96ZZZ400943170000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwem en Polo Club “de Hokseberg” doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van de verenigingscontributie, wedstrijdkosten en
contributie van de KNZB en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwem
en Polo Club “de Hokseberg”
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact
op met uw Bank. Vraag uw Bank naar de voorwaarden.

Gegevens van de rekeninghouder:
Naam:

IBAN:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Ondertekening:
Plaats:……………………………………………

Datum: …………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………
(Bij minderjarigen de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van bovenstaande minderjarige .)

Zwem- en Poloclub "De Hokseberg"
ledenadministratie@dehokseberg.nl

Mutatie formulier Lidmaatschap 2019
Inleveren:
Digitaal:

Per Post:

U kunt dit formulier digitaal insturen door deze digitaal in te vullen U kunt dit formulier ook uitprinten, invullen en ondertekenen en
en te ondertekenen en als bijlage mailen naar:
vervolgens per post versturen naar:
ledenadministratie@dehokseberg.nl
Ledenadministratie Zwem- en Polo Club “de Hokseberg”
U kunt dit formulier ook uitprinten, invullen en ondertekenen en
Zuiderzeestraatweg Oost 55
vervolgens een gescand exemplaar mailen naar:
8081 LB Elburg
ledenadministratie@dehokseberg.nl
In verband met de privacyregels is het niet toegestaan om dit formulier aan trainers of andere vrijwilligers af te geven.
U bent zelf verantwoordelijk voor de bezorging van het formulier op het juiste adres.

