
 
 

LIDMAATSCHAPSFORMULIER 

Hartelijk welkom bij onze vereniging ZV Noordkop! Door dit formulier in te vullen, maak je je aanmelding compleet. 

Maar eerst stellen wij ons even voor. 

 

ZwemVereniging NOORDKOP 

Bij onze vereniging kom je sporten, omdat je de sport wilt leren kennen (of al kent) en het leuk vindt om dit samen met 

leeftijdsgenoten te doen. Bij onze  sportvereniging gaan plezier en prestatie hand in hand. Wij zijn een positieve 

vereniging en dat willen we graag blijven.  

Onze vereniging bestaat al sinds 1971. Dit is vooral dankzij alle vrijwilligers die onze vereniging rijk is. We drijven op 

onze vrijwilligers. En daar zijn we trots op! 

De benodigde lidmaatschaps- en incasso-/betalingsgegevens dienen verderop dit formulier te worden ingevuld. Het 

volledig ingevulde aanmeldingsformulier dient afgegeven te worden bij de zwemtrainer/-instructeur of via de mail naar 

ledenadministratie@zvnoordkop.nl. Maar eerst volgt er belangrijke informatie omtrent een aantal 

lidmaatschapsaangelegenheden. 

Voor een nieuwe aanmelding bij onze vereniging wordt (eenmalig) inschrijfgeld ad € 5,00 in rekening gebracht. Dit 

bedrag wordt tezamen met de (afdelings-/sportafhankelijke) verenigingscontributie over de 1e lidmaatschapsmaand, 

middels automatische incasso, geïncasseerd. De contributie zal maandelijks rond de 8e van de maand via automatische 

incasso verrekend worden. Voor verdere informatie omtrent de (actuele) hoogte en betalingswijze van de contributie 

verwijzen wij naar de website van de vereniging (www.zvnoordkop.nl) en art. 1 van het Huishoudelijk Reglement. 

Opzeggen van het verenigingslidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, door het indienen van een opzegbrief bij de 

ledenadministratie of het sturen van een opzeg e-mail naar ledenadministratie@zvnoordkop.nl en dit kan alleen per 1 

januari (opzeggen vóór 1 december!) óf per 1 juli (opzeggen vóór 1 juni!). Genoemde opzegdata worden strikt 

gehanteerd in verband met het tijdig kunnen verwerken van de opzegmutatie in de administratie van de sportbond 

(KNZB).  

Uitzondering hierop is dat ná het behalen van het A-, B-, C- of zwemvaardigheidsdiploma (bij het leszwemmen) het 

verenigingslidmaatschap wél tussentijds kan worden beëindigd. Deze (tussentijdse) opzegging gaat dan in per 1e van de 

maand ná opzegging en dient te allen tijde schriftelijk (via opzegbrief of opzeg e-mail) te geschieden. 

In andere gevallen loopt bij tussentijds stoppen voor het leszwemmen de bijdrageplicht door tot de eerstvolgende 

opzegdatum (zie hiervoor) en wel voor een bedrag van € 6,50 per maand. Om voor dit verlaagde contributiebedrag in 

aanmerking te komen dient ook deze tussentijdse stopzetting tijdig (dus vooraf) en schriftelijk (via opzegbrief of opzeg 

e-mail) bekend te worden gemaakt aan ledenadministratie@zvnoordkop.nl. 

Ook voor verdere lidmaatschapsvragen kunt u terecht op het hiervoor genoemde e-mailadres. 

Verder verwachten wij dat de leden zich houden aan de huis- en gedragsregels van het zwembad. Ook willen wij je erop 

wijzen dat de vereniging niet aansprakelijk is voor diefstal en het aanbrengen van schade aan uw eigendommen.  

Wij danken jullie voor het kiezen voor ZV Noordkop! Wij hopen dat we samen veel sportplezier gaan beleven. 

 

Het Bestuur van ZV Noordkop 



AANMELDINGSSTROOK 

AANMELDING LIDMAATSCHAP ZV NOORDKOP, AFDELING:   ELEMENTAIR / LESZWEMMEN 

Voornaam lid:   

Achternaam lid:   

Adres:   

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer(s):    

Geboortedatum lid:  Geslacht: MAN / VROUW 

E-mailadres:  

Medicijngebruik / bijzonderheden lid:  

Verklaring: Ondergetekende verklaart dat hij/zij bekend is met de op het 

aanmeldingsformulier vermeldde lidmaatschaps- en contributie-

aangelegenheden. Verder verklaart hij/zij zich op de hoogte te zijn van het 

Huishoudelijk Reglement van de vereniging (zie hiervoor de verenigingswebsite 

www.zvnoordkop.nl) of weet hoe hij/zij zich hiervan op de hoogte kan stellen. 

Handtekening lid of, ingeval van 

minderjarigen, ouder of voogd: 

 

 

 

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan ZV Noordkop om, gedurende het verenigingslidmaatschap, 

maandelijks de contributie van het hieronder vermelde IBAN (bankrekening) te incasseren. Deze automatische incasso 

wordt van kracht door de ondertekening van dit formulier door degene die gemachtigd is voor de opgegeven IBAN. 

ONDERGETEKEND LID (OF, INGEVAL VAN MINDERJARIGEN, OUDER OF VOOGD)   

Voornaam machtigingverlener:   

Achternaam machtigingverlener:  

Adres:   

Postcode en woonplaats:   

IBAN (bankrekening):   

Datum:  

Handtekening machtigingverlener: 
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