Inschrijfformulier 2019
Achternaam:
Voornaam:

Initialen:

Geboortedatum:

M / V:

Adres:
Woonplaats:

Postcode: _____________________

Telefoonnr:

Mobiel

___________________

Mail:
Schrijft zich per
(s.v.p aankruisen)

[01/mm/jj] in voor:
⧠

Waterpolo:

⧠

Zwemmen:

⧠

Triatlon:

⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Tot 12 jaar
Van 12 tot 18 jaar
Senioren
Wedstrijdzwemmen
Recreanten
Masters 1
Masters 2
Junior lidmaatschap
Senior lidmaatschap
Atletenlicentie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden. Het éénmalige
inschrijfgeld (€ 15,00) zal in de eerste contributienota worden verwerkt.
De contributie, het éénmalige inschrijfgeld en bondsbijdragen worden per kwartaal
automatisch vooraf geïncasseerd. Wij verzoeken u om bijgaand incasso-machtigingsformulier
in te vullen.
Door ondertekening van dit formulier bevestigt het lid of de ouder/verzorger van het lid, op de
hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement verkregen bij dit inschrijfformulier en hiernaar
te zullen handelen.

Getekend te:

Datum:

Naam:

_

(voor minderjarigen naam en handtekening vanouder of verzorger)

Handtekening:
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Onze vereniging is er voor de leden, maar kan alleen maar bestaan dóór de leden. Dat
betekent dat alle (ouders/verzorgers van) leden, naast het voldoen van contributie,
verzocht kunnen worden om te helpen bij de vereniging. Vrijwilligers zijn het gezicht
van de vereniging en bepalen het succes.

Contactpersonen TZC Vahalis:
Secretariaat: secretariaat.tzcvahalis@gmail.com
Penningmeester: Rogier Mooiman penningmeestertzcvahalis@gmail.com
Triatlon: Algemeen + ledenadministratie Gradie Groenendaal, gradie.groenendaal@gmail.com
Waterpolo: Algemeen + ledenadministratie Bert Stronks, waterpolo@Stronks.net
Zwemmen:
Algemeen: zwemcommissietzcvahalis@gmail.com
Ledenadministratie: ledenadm.tzcvahalis@gmail.com
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Tielse ZwemClub Vahalis

Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40156584
Bankrelatie:
IBAN rek.nr.:

Rabobank te Tiel
NL94RABO0151182272

INCASSO-MACHTIGING
Naam incassant: Tielse ZwemClub

Vahalis

Inning van contributie, inschrijfgeld, Bondsbijdragen en
licentiegelden.

Reden incasso:
Tijdstip incasso:

Per kwartaal vooraf (in maart, juni, september, december)

Opdrachtgever, zijnde het lid of de ouders/verzorgers van het lid, machtigt hierbij
bovenstaande incassant om contributie, bondsbijdragen en licentiegelden af te
schrijven van onderstaande rekening.
Het betreft hier een machtiging met een terugboekingstermijn van 30 werkdagen,
geldig tot wederopzegging.

Gegevens van de opdrachtgever:
Naam:
Betreft lid:
Adres:
Woonplaats:

Postcode:

IBAN rek.nr.:
Getekend te:

Datum:

Handtekening:
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Contributie en bondsbijdragen 2019 voor Zwemmen en Waterpolo
Omschrijving

Per jaar [€]

Per
kwartaal [€]

Zwemmen
Groep A, B, C, D, E, 1 of 2 trainingen per week

222,00

55,50

Groep A, B, C, D, E, 3 trainingen per week
Groep A, B, C, D, E, 4 trainingen per week of meer

240,00
252,00

60,00
63,00

Masters 1

126,00

31,50

Masters 2

204,00

51,00

Recreanten

126,00

31,50

Waterpolo
Jeugd t/m 11 jaar

192,00

48,00

Jeugd 12 tot 18 jaar

222,00

55,50

Senioren

252,00

63,00

117,00

29,25

Recreanten

Bondsbijdragen per lid
KNZB-lidmaatschap
KNZB regiotoeslag

13,10
2,80

KNZB Startvergunning zwemmen/waterpolo
KNZB Startvergunning jeugd t/m 11 jaar

34,90
1,80

Inschrijfgeld: Nieuwe leden betalen éénmalig €15,- inschrijfgeld
Toelichting op de bondsbijdragen
De KNZB brengt bij Vahalis verplichte bijdragen per lid in rekening. Die worden
ongewijzigd doorberekend aan de leden. De bijdragen aan de bonden (voor de tarieven zie
bovenstaande tabel) worden elk kalenderjaar geïncasseerd bij de automatische incasso van
het 1e kwartaal. De bijdragen zijn:
1. KNZB lidmaatschap: Sinds 1-1-2013 dient elk lid (dus ook de masters en recreanten)
contributie te betalen aan de KNZB.
2. KNZB regiotoeslag: Sinds 1-1-2015 dient elk lid een toeslag aan de KNZB-regio te
betalen.
3. KNZB startvergunning: Voor zwemmers en waterpoloërs die uitkomen in
wedstrijden.
****************
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