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Gegevens nieuw lid:
Achternaam:

Adres:

Tussenvoegsels:

Postcode:

Voornamen:

Woonplaats:

Roepnaam:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

06-nummer:
 Vrouw

Geslacht:

Man

Mailadres:

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

Wenst per ____________ (1ste van de maand) lid te worden van Zwem en Polo Club “de Hokseberg” te ’t Harde als zwemmer/zwemster van de:
Aantal trainingen winterseizoen*

Aantal trainingen zomerseizoen*

Contributie per maand:

 Recreatie (Laag tarief):

Groep:

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.
NB.: Bij deelname aan officiële wedstrijden zijn extra kosten verbonden, meer informatie hierover vind u op “Deel 2: KNZB lidmaatschap”
van het Aanmeldingsformulier.

Met het ondertekenen van dit Aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
-

Leden worden voor minimaal een periode van drie maanden lid, daarna is de duur van het lidmaatschap voor onbepaalde tijd.
De contributie wordt maandelijks bij vooruitbetaling d.m.v. automatische incasso afgeschreven
(zie onderstaande doorlopende machtiging)
U gaat akkoord met de rechten en plichten zoals omschreven in de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy
statement van onze vereniging. Deze documenten zijn op te vragen bij het secretariaat of via
http://www.dehokseberg.nl/algemene-informatie/statuten-en-huishoudelijk-reglement/ of http://www.dehokseberg.nl/privacy
Door lid te worden van Zwem en Polo Club “de Hokseberg” ben u tevens verplicht tot het aangaan van een KNZB lidmaatschap
(zie “Deel 2: KNZB lidmaatschap” van het Aanmeldingsformulier).
Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Het KNZB lidmaatschap is een jaarlidmaatschap; van 1 januari t/m 31 december.
Het KNZB-lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, per 1e van de maand met een opzegtermijn van 1
kalendermaand, waarbij de minimale lidmaatschapsperiode verstreken moet zijn.
Opzeggingen via mail of op andere wijze ingediend zullen niet worden erkend.
Mail is de belangrijkste manier van communiceren vanuit de Club naar haar leden, als lid van de vereniging dient u er voor te
zorgen dat de verenging ten alle tijden over een juist mail adres beschikt.
Uw mailadres wordt opgenomen in een maillijst voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Toestemming publicatie van foto en filmmateriaal.
Met het ondertekenen van het opgaveformulier gaat u akkoord met de volgende voorwaarden rondom het publiceren van foto en
filmmateriaal.
Tijdens clubactiviteiten kunnen er foto- en filmbeelden gemaakt worden die door de vereniging online geplaatst kunnen worden.
Deze foto’s worden gebruikt voor nieuwsbrieven, persberichten, Facebook, Instagram, onlinefoto-album en de website.
De vereniging probeert zo veel mogelijk ruime overzichtsfoto’s te maken en waar mogelijk ook vooraf aan te kondigen dat er
foto’s of filmopnamen gemaakt gaan worden.
De vereniging zal geen foto of filmmateriaal publiceren die als onprettig kunnen worden ervaren.
Indien u (of uw kind) niet herkenbaar op beeldmateriaal wilt verschijnen dient u dit zelf expliciet en schriftelijk aan het bestuur
kenbaar te maken.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de foto- en filmopnamen die buiten opdracht van de vereniging of haar vrijwilligers om
worden gemaakt.
We vragen terughoudend te zijn met het ongevraagd fotograferen of het maken van filmopnamen van anderen.
Paraaf:_________________
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Deel 2: KNZB lidmaatschap
Zwem en Polo Club “de Hokseberg” is een bij de KNZB aangesloten vereniging.
Dat houdt in dat leden van onze vereniging, naast de eigen contributie, ook contributie verschuldigd zijn aan de KNZB.
De betalingen worden via de vereniging geregeld. Uit het onderstaande overzicht kunt u een keuze maken voor welk lidmaatschap u kiest,
met de daarbij behorende kosten. Vrijwilligers die niet deelnemen aan de zwemactiviteiten zijn vrijgesteld van de KNZB contributie.
Het KNZB lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, en loopt gedurende het lidmaatschap bij de vereniging.
Wilt u het lidmaatschap afwaarderen (opzeggen startvergunning) dient u dit voor uiterlijk 30 november aan ons door te geven.
Het opwaarderen van het KNZB lidmaatschap (het toevoegen van een startvergunning) is gedurende het hele jaar mogelijk.
De tarieven verschillen per jaar en zijn ook terug te vinden op onze site of op te vragen bij onze penningmeester.

-

KNZB lidmaatschap zonder Startvergunning
Hierbij is de zwemmer/zwemster lid van de KNZB maar mag niet deelnemen aan officiële wedstrijden.
Dat wil zeggen: wedstrijden georganiseerd door de KNZB of wedstrijden georganiseerd door een, bij de KNZB aangesloten
zwemvereniging. Uitzonderingen hierop zijn de wedstrijden waarbij alleen leden van onze eigen vereniging aan deelnemen
(bijvoorbeeld Kerstwedstrijd, Clubkampioenschappen, Schoolzwemwedstrijd enz.)

-

KNZB lidmaatschap met Startvergunning
Hierbij is de zwemmer/zwemster lid van de KNZB en mag namens de vereniging deelnemen aan officiële wedstrijden.
Dat wil zeggen: wedstrijden georganiseerd door de KNZB of wedstrijden georganiseerd door een, bij de KNZB aangesloten
zwemvereniging. Ook deze leden hebben de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijden die alleen voor onze eigen
zwemmers worden georganiseerd. (bijvoorbeeld Kerstwedstrijd, Clubkampioenschappen, Schoolzwemwedstrijd enz.)

Odergetekende wenst het volgende KNZB lidmaatschap (aankruisen wat van toepassing is):

Omschrijving:

Kosten per jaar (prijspeil 2019) :
tot 12 jaar

12 jaar en ouder

KNZB zonder Startvergunning

€ 13,10

€ 13,10

KNZB met Startvergunning

€ 14,90

€ 48,00

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:

Plaats:

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

Datum: …………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………
(Bij minderjarigen is toestemming en de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van bovenstaande minderjarige, noodzakelijk.)

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.

