
 
Zwemvereniging De Vennen inschrijfformulier  
 
Ondergetekende (indien jonger dan 16 jaar, een van de ouders of verzorgers) verklaart dat 
hij/zij, zijn/haar zoon/dochter, met ingang van ----/----/-------* lid wenst te worden van 
zwemvereniging De Vennen en in bezit is van minimaal zwemdiploma A. 
 
Achternaam: _________________________________ Roepnaam: ________________ (M / V) 
 
Straat: ______________________________________ Huisnummer: ____________________ 
 
Postcode: _______________ Woonplaats: _________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ______________________ E-mailadres: ____________________________ 
 
Geboortedatum: _______________________ In bezit zwemdiploma(s): ___________________ 
 
Schrijft in voor (één of meerdere vakjes aankruisen): 
 
□ KNZB Sterrenplan     □ Wedstrijd-zwemmen   
□ Waterpolo      □ Recreatief zwemmen   
□ Masters/Veteranen     □ _________________ 
 
Opmerkingen (medicijngebruik, ziekten, afwijkingen, achterstanden, speciale school): 
Van belang voor trainers en begeleiders tijdens trainingen en wedstrijden 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
1. Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met verwerking van de 
gegevens in onze ledenadministratie 
2. Door invulling en ondertekening van de bijgaande SEPA-machtiging, gaat u akkoord met 
automatische incasso van de contributie (waaronder startvergunning en wedstrijdkosten) en 
inschrijfgeld:  
 
Afschrijving:   □ Per maand  □ Per kwartaal □ Per jaar 
 
De eerste contributie is verschuldigd vanaf de eerste van de maand, volgend op de hierboven ingevulde datum van inschrijving.   
 
IBAN rekeningnummer: ______________________   
  
Datum, ____________________ Handtekening: _____________________________________ 
 
Dit inschrijfformulier en SEPA-machtiging inleveren bij / opsturen naar: 
 
Ledenadministratie ZV De Vennen 
t.a.v. mevrouw Marja Evers 
Pijlakker 8 
5171 SZ   KAATSHEUVEL 
info@zvdevennen.nl 
 
 
 
De privacy-policy van onze vereniging kunt u vinden op www.zvdevennen.nl   
 
* datum invullen 



 

Postadres: Bankrelatie: ING Inschr.nr. 
Pijlakker 8 IBAN: NL34 INGB 0001 1389 64 HR Tilburg 
5171 SZ KAATSHEUVEL    BIC: INGBNL2A                40271156 

 
Machtiging automatische betaling (SEPA) 

 
 
Met ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan: 

- Zwemvereniging De Vennen om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om de 
facturen voor contributie en overige verplichtingen van mijn rekening af te schrijven 

- Mijn bank om de factuurbedragen die op de opdrachten van Zwemvereniging De Vennen staan, 
doorlopend van mijn rekening af te schrijven 

 
Mijn gegevens: 

Naam Lid  

Naam rekeninghouder  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Land Nederland 

Telefoonnummer  

E-mail adres  

IBAN (bankrekening)  

Bank Identificatie (BIC)  

Tenaamstelling (IBAN rekeningnummer)  

 
Gegevens incassant: 
Naam Zwemvereniging De Vennen 
Adres Van Ravesteijnstraat 5 
Postcode en woonplaats 5103 MT DONGEN 
Land Nederland 
Incassant ID NL92ZZZ402711560000 
Kenmerk machtiging ZV-Vennen 
 
Ik  ga akkoord 
 
    

 Datum  Plaats  
 
  
Naam tekenbevoegde (in blokletters Handtekening tekenbevoegde 

 
Let op: 

- Bent u het niet eens met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

- Als uw gegevens wijzigen, stuurt u dan een nieuw machtigingsformulier wat u bij ons kunt aanvragen. 
 
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar: 
ZV De Vennen, Pijlakker 8, 5171 SZ  Kaatsheuvel 
Mailen kan ook naar: penningmeester@zvdevennen.nl 
 



Contributiereglement ZV De Vennen 

Contributie tabel

Clubcontributies per jaar/kwartaal/maand per lid vanaf 01-01-2016

per jaar per kwartaal per maand

KNZB Sterrenplan 155,00€        niet mogelijk niet mogelijk
Basiscontributie actieve leden t/m 16 jaar 252,50€         66,30€           22,75€         
Basiscontributie actieve leden vanaf 17 jaar 277,50€        73,00€           25,00€         
Masters conditie en Veteranen 139,50€        36,75€           12,50€         
Ondersteunende leden 39,00€          niet mogelijk niet mogelijk

Additionele bijdragen 

Bondscontributie per lid zonder startvergunning 12,50€          
Bondscontributie per lid onder 12 jaar met startvergunning 14,25€          dus kosten startvergunning EUR  1,75
Bondscontributie per lid vanaf 12 jaar met startvergunning 45,90€          dus kosten startvergunning EUR 33,40
Contributie KNZB regio Zuid per lid 2,65€            
Diplomakosten KNZB Sterrenplan 15,00€          
wedstrijdbijdrage wedstrijdzwemmen afhankelijk van deelname wedstrijden***
competitiebijdrage waterpolo senioren 60,00€          
competitiebijdrage waterpolo junioren 35,00€          
caphuur waterpolo jeugd (indien van toepassing) 13,00€          
Inschrijfgeld nieuwe leden 15,00€          
kledingpakket (alleen voor nieuwe wedstrijdleden) 50,00€          
dotatie kledingfonds (verplicht voor wedstrijdleden) 21,00€          5,25€             1,75€            
*** Inschrijfgeld individuele kampioenschappen voor eigen rekening

1.  De basiscontributies zijn voor het laatst per 01-01-2016  verhoogd met 10%.  
2.  De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde contributies 
3.  De clubcontributies en dotaties aan het kledingfonds kunnen, tenzij hierna anders bepaald, zowel per jaar, kwartaal als per 
maand worden betaald. 
4.  Contributiebetalingen zijn uitsluitend mogelijk met automatische incasso.  Uitzonderingen hierop zijn, na afspraak met de 
penningmeester, mogelijk. 
5.  De jaarincasso vindt plaats in de laatste week van januari, de kwartaalincasso's in de laatste weken van januari, april, juli en 
oktober en de maandincasso's in de laatste week van iedere maand. 
6.  De bonds- en regiocontributie worden geincasseerd met de eerste incasso na aanvang lidmaatschap en vervolgens jaarlijks 
met de januari-incasso. 
7.  De contributie voor deelname aan het KNZB Sterrenplan dient bij aanvang volledig dan wel, na afspraak met de 
penningmeester, in maximaal 3 termijnen voldaan te worden. 
8.  Ondersteunende leden dienen hun bijdrage volledig in de maand januari te voldoen.  
9.  Bij lidmaatschap van een 3e contributieverschuldigd persoon of meer per gezin jonger dan 16 jaar (1 adres) geldt een 
korting van 50% op de clubcontributie voor dat kind/ die kinderen.   
10. De wedstrijd- en competitiebijdragen worden ieder jaar opnieuw bepaald, zo mogelijk voorafgaand aan het seizoen. 
11. Bij deelname aan zowel wedstrijdzwemmen als waterpolo is voor elke discipline de wedstrijd-/competitiebijdrage 
verschuldigd. 
  
  
 

AANVANG EN EINDE LIDMAATSCHAP 
Nieuwe leden zijn voor de 1e keer contributie verschuldigd vanaf de 1e van de maand na aanmelding.   
Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden aan het eind van elk kwartaal per 31 maart, per 30 juni, per 30 september  
of per 31 december.  
Voor diegenen die de contributie en het kledingfonds per jaar vooraf betaald hebben vindt restitutie plaats van de nog 
resterende kwartalen na opzegging in het bewuste kalenderjaar. De andere eventueel vooraf betaalde additionele bijdragen 
worden niet gerestitueerd. 
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ZV De Vennen 
 
Toestemmingsverklaring  
 
Voor	het	goed	functioneren	van	onze	vereniging	willen	wij	u	graag	(laten)	informeren	over	de	
vereniging,	sportactiviteiten	en	aanbiedingen	en	dergelijke.	Ook	willen	we	speelschema’s,	
wedstrijduitslagen	en	soms	ook	foto’s	en	filmpjes	van	u	op	internet,	apps	en	social	media	plaatsen.	Met	
dit	formulier	vragen	wij	u	toestemming	om	ook	uw	gegevens	hiervoor	te	gebruiken.		
 
Met	dit	formulier	geeft	ondergetekende)	aan	ZV	de	Vennen	(verder:	vereniging)	toestemming	om	
onderstaande	gegevens	over	mij	te	verwerken.		
 
- Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 
maatschappelijke dienstverleners;  

- Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps, social media; 

- Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij 
kunnen benaderen voor aanbiedingen;   

- Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek op de website 

- Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere 
leden mij kunnen benaderen. 

- Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie 
of bijzondere gebeurtenis  

Mijn	toestemming	geldt	(niet	limitatief)	voor	de	hierboven	beschreven	redenen,	gegevens	en	
organisaties.			

Ik	mag	mijn	toestemming	op	elk	moment	intrekken.		
 
 
Naam  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



	

Toestemmingsverklaring                      Paraaf:   Pagina 2 van 2 

 
 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd 
 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd
 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 


