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’s-Gravendeel, 16 december 2015 

Geachte ouders, leden en/of verzorgers, 

Nog even en ook 2015 kunnen we afsluiten. Met nog een aantal weken te gaan wordt er aan de laatste voorbereidingen 
voor 2016 gewerkt. Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe startvergunning. Deze is nodig om deel te mogen 

nemen aan de zwem- en/of waterpolowedstrijden in competitieverband. Zo'n startvergunning dienen wij als ZVS voor 
iedere zwemmer/speler aan te vragen bij de KNZB en loopt per kalenderjaar (dus 01/01 tm 31/12). U hoeft dit dus niet 

zelf te regelen met de KNZB. Indien iemand zowel zwemt als waterpolo speelt, is een aanvraag voldoende. Wanneer de 
startvergunning eenmaal is aangevraagd kunnen we dit niet meer terugdraaien en is ZVS verplicht de kosten aan de 

KNZB af te dragen. De vereniging zal in deze situatie de startvergunning dan ook altijd doorberekenen aan het lid. 

De tarieven voor het jaar 2016: 

    Lid tot 12 jaar: 13,85 euro 
    Lid vanaf 12 jaar: 48,00 euro 

 
Deze kosten zijn ook terug te vinden op het contributieoverzicht op onze website. 

 

De kosten voor deze startvergunning zullen begin 2016 worden geïncasseerd. Zodra bekend is wanneer dit zal gebeuren, 
zal men hierover worden ingelicht. Voor een ieder die (nog) geen incasso aan onze vereniging heeft afgegeven en de 

overschrijvingen (nog) zelf verzorgt bij deze het verzoek om de kosten voor de startvergunning z.s.m. over te maken aan 
ons.   
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Mocht er nog geen automatische incasso zijn afgegeven aan onze vereniging dan kan dat uiteraard alsnog gebeuren. Het 

formulier is op onze website terug te vinden onder ‘home‘ in het menu. Met de afgifte van een automatische incasso 
wordt de betaling voor een lid door ons verzorgd. We streven er nog steeds naar de contributie-inning volledig via deze 

wijze te kunnen laten lopen.  
 

Indien men dus vanaf januari 2016 niet meer wil deelnemen aan wedstrijden, is het verzoek dit ons zo spoedig mogelijk 

te laten weten. Dat kan heel eenvoudig via startvergunning@zvs.nu en vermeld daarin dat u uw startvergunning niet wilt 
voortzetten in het nieuwe jaar. Gelieve dit uiterlijk 24 december 2015 te doen, mocht u hier gebruik van maken. Voor 

een ieder die op dit moment geen startvergunning heeft en deze per januari 2016 ook nog niet zal aanvragen is deze 
mededeling dan verder ook niet van toepassing. 

 

Bij vragen of twijfels over het hebben van een startvergunning kan men altijd even contact opnemen met ons.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 

 
Robert van Son 

Namens bestuur Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 
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