KRIMPENSE ZWEMVERENIGING “de Lansingh”
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AANMELDINGSFORMULIER
LET OP: graag uw gegevens duidelijk leesbaar invullen, liefst in blokletters. Bij voorbaat dank.
Wanneer u of uw kind lid wil worden van onze vereniging, dan verzoeken wij u dit formulier in te vullen en te
ondertekenen. Door deze ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden die op het tweede blad/de
achterzijde van dit formulier zijn vermeld, alsmede met de bepalingen zoals opgenomen in de statuten, het
huishoudelijk reglement en eventuele gedragscodes van onze vereniging (deze kunt u vinden op onze website of
opvragen via ons secretariaat).
Achternaam:

Tussenvoegsel:

Roepnaam:

Voorletter(s):

Nationaliteit:

Man / Vrouw (omcirkelen s.v.p)

Geboortedatum en -plaats:
Straat:

Huisnummer:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:
E-mail adres:
Rekeningnummer (IBAN a.u.b):

(*)

(*) Als het aan te melden lid niet de houder van de bovengenoemde rekening is, dan moet de rekeninghouder
op het tweede blad/de achterzijde nog enkele aanvullende gegevens invullen.
Behaalde diploma’s: A, B, C, D, Basisdiploma, Zwemvaardigheid I, II, III (omcirkelen s.v.p)
Bent u reeds eerder lid van onze vereniging geweest?
Zo ja, van

Ja / Nee
tot

Bent u lid geweest van een andere zwemvereniging?

Ja / Nee

Zo ja, van welke vereniging?
te

Startnummer:

U wilt uzelf dan wel uw kind opgeven als/voor:
c Donateur
zonder / met jaarstartvergunning open water
c Masterzwemmen
zonder / met wedstrijddeelname
c Recreatief zwemmen (o.a. diplomazwemmen)
c Trimzwemmen
c Vrijwilliger
c Waterpolo
c Wedstrijdzwemmen
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De contributie wordt per kwartaal betaald door middel van automatische incasso, door ondertekening van dit
aanmeldingsformulier verleent u onze vereniging toestemming tot het doen van deze incasso’s. Als u het niet
eens bent met een uitgevoerde incasso, kunt u deze binnen 8 weken (laten) terugboeken (“storneren”), maar we
hebben natuurlijk liever dat u dan eerst contact opneemt met de penningmeester om uw bezwaren te
communiceren en in overleg naar een oplossing te zoeken.
De reguliere contributie-incasso’s worden op de volgende momenten in het jaar uitgevoerd:
eind januari (1e kwartaal), eind april (2e kwartaal), eind juli (3e kwartaal) en eind oktober (4e kwartaal). Daarnaast
worden bij aanmelding inschrijvingskosten geïncasseerd (tarief per juli 2015: EUR 5,-) en kán bij aanmelding in de
loop van een kwartaal een éénmalige incasso uitgevoerd worden voor de contributie die nog is verschuldigd voor
dat lopende kwartaal. Hierbij geldt in principe dat het lidmaatschap ingaat op de 1e dag van de kalendermaand
waarin u zich aanmeldt.
BIJVOORBEELD: U meldt zich aan op 10 februari, de reguliere incasso voor het 1e kwartaal heeft dan al plaatsgevonden (eind
januari). Uw lidmaatschap gaat dan in per 1 februari en er wordt een éénmalige incasso uitgevoerd voor de inschrijvingskosten van EUR 5 en voor twee maanden contributie van het 1e kwartaal (februari en maart, oftewel 2/3 van de normale
contributie voor het 1e kwartaal).

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden per 30 juni of per 31 december van een kalenderjaar,
door het sturen van een e-mail vóór 1 juni respectievelijk 1 december naar ledenadministratie@lansingh.nl met
kopie naar penningmeester@lansingh.nl en secretariaat@lansingh.nl. Wij streven ernaar om u dan binnen
2 weken een mail terug te sturen met de bevestiging van uw opzegging.
Voor de contributiebedragen en verdere details over de bijbehorende regels verwijzen wij u naar onze website.
Tijdens onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV), die meestal in april wordt gehouden, wordt over
eventuele contributieverhogingen beslist en u kunt als lid deze ALV bijwonen en hierover meestemmen.
LET OP: Het 3e en volgende lid uit één gezin komt in aanmerking voor een korting van 50% op de contributie (dit
geldt echter niet voor de kosten van startvergunningen).
In het kader van de “Wet op de Persoonsregistratie” maken wij u erop attent dat de door u verstrekte gegevens
zullen worden opgenomen in onze ledenadministratie.
Plaats:

Datum:

Naam:

Naam ouder/voogd:

Handtekening:
Handtekening ouder/voogd (*):
(*) Voor personen onder de 18 jaar moeten ouders of verzorgers mede ondertekenen.
Indien het aan te melden lid niet zelf zijn/haar contributie gaat betalen, dan graag onderstaande invullen:
Naam rekeninghouder:
Handtekening rekeninghouder:
TIP: Maak van dit formulier een kopie voor uw eigen administratie!

Dit volledig ingevulde formulier uitsluitend inleveren bij de afdelingscoördinator of hoofdtrainer
(dus niet zelf versturen naar de ledenadministratie!).
In te vullen door de afdeling (Recreatief/Trimzwemmen/Waterpolo/Wedstrijdzwemmen):
Naam afdelingsmedewerker:
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