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Mutatie formulier 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 in ons verenigingsblad of eventueel op te vragen bij onze penningmeester.  
De actuele tarieven zijn te vinden op: https://www.dehokseberg.nl/algemene-informatie/lidmaatschap/ 
 

- 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.) 

 

Achternaam:   Adres:   

Voornamen:      

Roepnaam:   Postcode:   

Geboortedatum:   Woonplaats:   

Geboorteplaats:   Telefoonnummer:   

Geslacht:  Vrouw         Man Mailadres:  

Rekeningnummer:  Ten name van:  

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

  Omschrijving:   
       

   KNZB zonder Startvergunning 
 

   

       

   KNZB met Startvergunning 
 

   

 

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

 
 

Mutatie formulier KNZB Lidmaatschap  
 

Inleveren: 
Digitaal: Per Post: 
U kunt dit formulier digitaal insturen door deze digitaal in te vullen 
en te ondertekenen en als bijlage mailen naar: 
ledenadministratie@dehokseberg.nl  
U kunt dit formulier ook uitprinten, invullen en ondertekenen en 
vervolgens een gescand exemplaar mailen naar:  
ledenadministratie@dehokseberg.nl 

U kunt dit formulier ook uitprinten, invullen en ondertekenen en 
vervolgens per post versturen naar: 
Ledenadministratie Zwem- en Polo Club “de Hokseberg” 
Zuiderzeestraatweg Oost 55  
8081 LB Elburg 
 

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. 
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