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Inschrijfformulier

Ledenadministratie

(print formulier bij opslaan gaat ingevulde info verloren)

Door ondertekening van dit formulier hebt u kennis genomen van de statuten, huishoudelijke reglement en privacyverklaring die
voor u als lid, dan wel als ouders/verzorgers betrekking hebben op uw rechten en plichten van het lidmaatschap. Deze documenten
zijn terug te vinden op onze website (www.zpv-hieronymus.com) of op te vragen bij de ledenadministratie. Tevens wijzen wij u op
de inschrijfvoorwaarden die bij dit formulier zijn aangehecht.
Gelieve naast dit formulier ook het machtigingsformulier en de toestemmingsverklaring te ondertekenen en retour te zenden.

Achternaam:
Roepnaam:

Voorletters:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geb.datum
E-mail adres:

Telefoonnummer:

Bij inschrijving van leden onder de 18 jaar gelieve onderstaande gegevens voor beide ouders/verzorgers in te vullen, zodat wij u
goed kunnen informeren over activiteiten binnen onze vereniging en zaken aangaande het lidmaatschap.
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Pc/Plaats:

Pc/Plaats:

Telefoon:

Telefoon:

Email :

Email :

Hieronymus is aangesloten bij de KNZB. Verzekeringen zijn dan ook vanuit de bond verplicht georganiseerd. Het is in dat belang dat
wij u moeten vragen een eventuele medische aantekening of medische beperking hieronder aan te geven. Het spreekt voor zich
dat deze vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken de info om de trainingen te kunnen aanpassen aan de beperkingen.
Eventuele toelichting op onderstaande kan vertrouwelijk verzonden worden naar voorzitter@zpv-hieronymus.com.
Is er sprake van een medische aantekening/ beperking?

Gebruik je medicatie

Indien nu lid van andere zwemvereniging (gegevens zijn nodig ivm overschrijving):
Naam vereniging :

Licentienr:

Je gaat deelnemen aan:

Datum:

Plaats:

Handtekening
------------------------------------------------------

Contributie en wedstrijd/licentiebijdragen worden via incasso betaald. Hiervoor dient u een machtingsformulier in te vullen en samen met dit
formulier in te leveren bij het afdelingssecretariaat.

Door de afdeling in te vullen:
Lid vanaf (datum)

Tweede speltak

Regeling 1x trainen
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MACHTIGING
Doorlopende SEPA incasso
Zwem- en Polovereniging Hieronymus
Incassant ID: NL95RABO0144309610
Kenmerk machtiging:
Zwem- en polovereniging Hieronymus
NL95RABO0144309610

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
·
Zwem- en Polovereniging Hieronymus om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven, de toestemming betreft de incasso van contributie, wedstrijd/competitie/licentie bijdragen,
administratieve heffingen en boetes, kledingkosten en inschrijfgelden voor verenigingsactiviteiten.
·
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwem- en
Polovereniging Hieronymus
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U kunt dit formulier afgeven aan het bestuur van de betreffende wedstrijdafdeling. Of e-mailen naar de ledenadministratie:
ledenadministratie@zpv-hieronymus.com

Machtiging voor:
(vul hier de voor- en achternaam in van het lid)

Naam rekeninghouder:
(vul hier de naam in op exact dezelfde wijze zoals deze op uw bankafschriften staat ( dus incl hr/mw en meisjesnaam of en/of)

Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
(raadpleeg uw bank als u dit niet weet)

BIC nummer
IBAN (rekeningnummer):

Datum:

Plaats:

Handtekening -----------------------------------------------(van de rekeninghouder)

Zwem- en Polovereniging Hieronymus

Hieronymus

www.zpv-hieronymus.com
facebook/twitter/youtube: @zpvhieronymus
@: ledenadministratie@zpv-hieronymus.com
Versie 9 september 2018

Dit blad hoef je niet in te leveren!
Contributie
Zie voor t meest actuele overzicht de onze website: www.zpv-hieronymus.com
Inschrijfvoorwaarden
• Rond de eerste incassodatum zullen ook inschrijfkosten worden geïncasseerd.
• De jaarcontributie wordt in 4 termijnen per lid per kwartaal bij vooruitbetaling middels automatische
incasso geïncasseerd, te weten op:
1 januari = 1ste kwartaal
1 april = 2de kwartaal
1 juli = 3de kwartaal
1 oktober = 4de kwartaal
• Geef adreswijziging en/of verandering van bank- of girorekening tijdig door aan de penningmeester om
onnodige achterstand van contributie te voorkomen.
• Indien geen machtigingsformulier wordt ondertekend, dient de verschuldigde contributie via bank bij
vooruitbetaling te geschieden.
Beëindiging van het lidmaatschap
• Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/per e-mail bij de ledenadministratie.
• Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk voor 15 mei en 15 december. Bij tussentijdse
beëindiging van het lidmaatschap betaalt u het lopende halfjaar door.
Beëindiging tussen 15 december en 15 mei van het daaropvolgende jaar = betaalt u 1ste en 2de kwartaal
Beëindiging tussen 15 mei en 15 december = betaalt u 3de en 4de kwartaal
Waarbij de KNZB-contributie tot het einde van het kalenderjaar verschuldigd blijft en via automatische
incasso geïnd zal worden.
Inschrijven:
Mail een getekende scan van uw inschrijfformulier en machtiging (niet dit blad) naar de afdeling van uw
keuze én de penningmeester. Dus:
Voor wedstrijdzwemmen:
wedstrijdzwemmen@zpv-hieronymus.com; ledenadministratie@zpv-hieronymus.com; penningmeester@zpvhieronymus.com

Voor waterpolo:
waterpolo@zpv-hieronymus.com; ledenadministratie@zpv-hieronymus.com; penningmeester@zpv-hieronymus.com

Voor sychroonzwemmen:
sychroon@zpv-hieronymus.com; ledenadministratie@zpv-hieronymus.com; penningmeester@zpv-hieronymus.com

Voor trimmers:
trimmers@zpv-hieronymus.com; ledenadministratie@zpv-hieronymus.com; penningmeester@zpv-hieronymus.com

Voor de triatleten:
triatleten@zpv-hieronymus.com; ledenadministratie@zpv-hieronymus.com; penningmeester@zpv-hieronymus.com

Aangepast: 09/08/18
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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 of uw kinderen op INTERNET/SOCIAL MEDIA
plaatsen die onder beheer van het bestuur van ZPV-Hieronymus zijn. Met dit formulier vragen wij uw
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik,
(verder: ondergetekende) ZPV-HIERONYMUS (verder te noemen: verenging) toestemming om
gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
•

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/social media.

•

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

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening……………………………………………………………………………………………………………………………………………
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een gezaghebbende(n) ouder(s) of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

….……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

….…………………………………………………………………………………………………………..

