
 Zwem- en Waterpolovereniging  
  
 
  
 

 

 
IBAN nr: NL60RABO323020712  KNZB nr: 11.056  KvK nr: 40322832      
BIC nr  : RABONL2U 

 
Verenigingssecretariaat: 

Rijkestraat 2 

3295 BS ’s-Gravendeel 

tel: 06-11350668 
e-mail: secretaris@zvs.nu 

 
 

 

* aangesloten bij K.N.Z.B.  
* opgericht 14 augustus 1980 als zwemvereniging “ De Seuters “ 

 

www.zvs.nu 

Overzicht contributie ZVS per 1 januari 2017.  
 

 

PER PER PER PER 

MAAND KWARTAAL HALFJAAR JAAR 

Waterpolo 
€ 22,40 € 67,20 € 134,40 € 268,80 

(jeugdlid tot 16 jaar) 

Zwemmen 
€ 21,75 € 65,25 € 130,50 € 261,00 

(jeugdlid tot 16 jaar) 

Waterpolo 
€ 25,75 € 77,25 € 154,50 € 309,00 

(seniorlid) 

Waterpolo 
€ 17,50 € 52,50 € 105,00 € 210,00 

(seniorlid – dames i.v.m. één training) 

Zwemmen 
€ 24,00 € 72,00 € 144,00 € 288,00 

(seniorlid) 

Waterpolo + Zwemmen 
€ 28,55 € 85,65 € 171,30 € 342,60 

(jeugdlid tot 16 jaar) 

Waterpolo + Zwemmen 
€ 31,90 € 95,70 € 191,40 € 382,80 

(seniorlid) 

Startvergunning tot 12 jaar 
(indien van toepassing) 

tarief SV voor 2017 € 13,85 

Startvergunning vanaf 12 jaar 
(indien van toepassing) 

tarief SV voor 2017 € 48,00 

( * seniorlid = 16 jaar of ouder) 
    

 
Jaarlijks verhogen wij bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de tarieven voor de onderdelen zwemmen, waterpolo en combinatie 
zwemmen/waterpolo conform een vastgestelde indexering van 2% waarbij wordt afgerond op een veelvoud van vijf eurocent. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 maart 2016, is besloten om met ingang van 1 januari 2017 niet aanvullend 
te verhogen. 
 
We streven er naar om over te gaan tot een volledige automatisering van de contributie-inning via automatische incasso en dat de 
contributie aan het begin van de maand wordt geïncasseerd. Elk nieuw lid gaat bij inschrijving automatisch over op een 
automatische incasso. Er is geen keuze meer. In geval van een handmatige overboeking zal een extra toeslag van 18 euro per jaar in 
rekening worden gebracht. Een ieder die daarom nog niet via een automatische incasso betaalt vragen wij vriendelijk daartoe over 
te gaan. U kunt geheel eenvoudig via onze website het daarvoor bestemde incassoformulier downloaden via onze website. Onder 
het kopje ‘algemeen’ kunt u dit bij ‘downloads/formulieren’ vinden. Wij verzoeken u dit na het invullen ervan te retourneren aan 
ons verenigingsadres. 
 
Het lidmaatschap kan tweemaal per kalenderjaar beëindigd worden: 
- Per 1 januari (de afmelding dient uiterlijk 30 november van het lopende jaar binnen te zijn) 
- Per 1 juli (de afmelding dient uiterlijk 31 mei van het lopende jaar binnen te zijn) 
 
U kunt geheel eenvoudig via onze website het daarvoor bestemde wijzigingsformulier downloaden via onze website. Onder het 
kopje ‘algemeen’ kunt u dit bij ‘formulieren’ vinden. U kunt dit na het invullen retourneren aan ons verenigingsadres.  
 
Wessel Boersma 
Penningmeester Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 
penningmeester@zvs.nu 
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