Zwem- en Waterpolovereniging

Verenigingssecretariaat:

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

Lijnzaadstraat 14
3295 TJ ’s-Gravendeel

www.zvs.nu

tel: 06-22427343
e-mail: secretaris@zvs.nu

INSCHRIJVEN ALS NIEUW LID
(inleveren bij aanwezig bestuurslid of het verenigingssecretariaat)

Hierbij geef ik mij op als lid van Zwem- en Waterpolovereniging ZVS.
Ik ga meedoen aan het volgende onderdeel:
zwemmen
waterpolo zwemmen en waterpolo
Gewenste ingangsdatum : 01 - …… - 20……
Achternaam : ……………….…………………………………………………………………………………… M / V
Voorletter(s) + roepnaam : ………………………………………………………………………………………
Adres + huisnummer : ………………………………………………………………………………………………
Postcode + plaats : …………………………………………………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum : …………-…………-…………………………
Telefoon : 0………-…………………………………… / Mobiel 06 - …………………………………………….
Bijzonderheden : ……………………………………………………………………………………………………….
Hoe wist je ons te vinden? :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Startvergunning JA/NEE (zie onze website voor meer informatie hierover)
Handtekening : ………………………………………………
Contributie :

(bij minderjarigheid ouder laten tekenen)

Zie clubblad ”De Wellenkrabbel” en website www.zvs.nu (Dit wordt via automatisch incasso geïnd).

Machtiging tot automatisch incasso*

Om de stijgende administratiekosten voor de vereniging zoveel mogelijk te beperken machtigt u de vereniging om de contributie
van uw bank- of girorekening af te boeken. De machtiging geldt per maand tot wederopzegging van het lidmaatschap. Mocht u het
niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u 30 dagen de tijd om het afgeschreven bedrag terug te boeken. Wanneer er extra
administratiekosten worden gemaakt door de vereniging, als gevolg van bijvoorbeeld onvoldoend saldo op de rekening, komen deze
voor rekening van het betreffende lid.
* formulier voor machtiging tot automatisch incasso invullen

In te vullen door de ledenadministratie:
Datum ontvangst secr. : ………-………-……………
Datum inschrijving : ………-………-……………
Lidnummer : …………-…………………

Verwerkt ZVS : ………-………-……………
Verwerkt KNZB : ………-………-……………
Naam / paraaf : ………………………………

Inschrijfformulier/ZVS-01/180618
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MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
(inleveren bij aanwezig bestuurslid of het verenigingssecretariaat)

Om de stijgende administratiekosten voor de vereniging zoveel mogelijk te beperken, machtigt u de
vereniging om de contributie van uw bank- of girorekening af te boeken. De machtiging geldt per maand
tot wederopzegging van het lidmaatschap. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u 30
dagen de tijd om het afgeschreven bedrag terug te boeken. Wanneer er extra administratiekosten
worden gemaakt door de vereniging, als gevolg van bijvoorbeeld onvoldoend saldo op de rekening,
komen deze voor rekening van het betreffende lid.
De contributieafschrijving (12 x per jaar) zal in de eerste week van de maand plaatsvinden. De bijdrage
voor de startvergunning (voor zover van toepassing) in de eerste week van december.
Incidentele afschrijvingen voor dagvergunning alleen wanneer dit van toepassing is.
Ondergetekende verklaart zich hierbij akkoord met de regeling zoals hierboven vermeld.

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan "ZVS ’s-Gravendeel", om van onderstaande
(bank/giro)rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschapsverplichtingen voor:
➢

Naam : ……………………………………………………………..

 Zwemmen
 Waterpolo
 Zwemmen en Waterpolo
 Startvergunning
 Dagvergunning zwemmen
IBAN nummer : …………………………………………………………………. (geen spaarrekening)
Ten name van : …………………………………………………….. te …………………………………………..
De machtiging gaat in per : 01 - --- - 20--Datum : ........................................

Handtekening : ……………………………………………..

In te vullen door de ledenadministratie:
Datum ontvangst secr. : ………-………-……………
inschrijving : ………-………-……………
Lidnummer : …………-…………………

Verwerkt ZVS : ………-………-…………… Datum
Naam / paraaf : ………………………………

Inschrijfformulier/ZVS-01/180618

