ZC ' t Tolhekke
lidmaatschaps- en mutatieformulier

aub volledig en duidelijk invullen

Dit formulier alstublieft zo spoedig mogelijk (in blokletters) ingevuld inleveren bij de trainer/leider.

voornaam:

tussenvoegsel:

achternaam:

voorletter(s):

geboortedatum:
geslacht:

vrouw

man

(doorhalen wat niet van toepassing is)

adres:

E-mail:

postcode:

plaats:

telefoon:

telf mobiel

aanvang lidmaatschap per:
lidcategorie:

minioren 1x p/wk

minioren 2x p/wk

minioren [3x p/wk]

jeu/jun/sen

student

zonder strtnr met strtnr

i.v.m. privacyregeling

akkoord met plaatsing foto's op website/facebook
zie ook:

jeu/jun/sen

Ja

Nee

tolhekke.nl/veilige-omgeving/privacyverklaring/
Opm: trainer/leider dient de juiste lidcategorie te omcirkelen.

handtekening: ouder/verzorger
Naam trainer/leider:

Paraaf:

(zo weet de afdeling ledenadministratie aan wie ze eventueel nog aanvullende vragen kunnen stellen)

ALGEMENE INFORMATIE
Contributie 2018 (periode 1-1 t/m 31-12) Vastgesteld op de Algemene ledenvergadering van 23 maart 2018
Categorie
per maand Totaal €
€
p/jaar
minioren 1x p/wk
9,45
113,4 t/m 12 jr
minioren 2x p/wk
11,7
140,4 t/m 12 jr
Minioren 3x p/wk
13,7
164,4 t/m 12 jr
13 jr en ouder
geb jaar 2006 en ouder
Jeugd/junioren/senioren met startnr
17
204
jeugd/junior/senior zonder startnr
14,2
170,4 13 jr en ouder
Donderdagavond groep [ masters]
15,1
105,7 sept t/m april
met startnr
12,00
144
student
zonder startnr
11,08
133
student
Contributies zijn exclusief het abonnement van zwembad 't Tolhekke en de eventueel aan het wedstrijdzwemmen
verbonden extra kosten (bv bijdrage in de reiskosten en inschrijfgeld bij deelname aan wedstrijden)
Contributies zijn inclusief de entree bij training in het zwembad De Waterwyck te Steenwijk en verschuldigde startgeld KNZB.
in zomer periode (1-5 t/m 7-9) wordt gezwommen in het buitenzwembad 't Tolhekke
in winter periode (8-9 t/m 30-4) wordt gezwommen in zwembad de Waterwyck te Steenwijk
Op basis van de door u ingevulde gegevens ontvangt u een factuur van onze penningmeester.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het jaar doorgegeven te worden bij het secretariaat.
Bij te laat opzeggen bent u nog een volledig lidmaatschapsjaar contributie verschuldigd.
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