Inschrijfformulier
1.

Ondergetekende:

Naam:

Roepnaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geb. datum:

M/V:

Tel.nr:
E-mailadres*:
*Indien minderjarig, het mailadres van de ouder/ verzorger invullen.
2. Wordt lid van Zwemsportvereniging Onderdak met ingang van:_______________en verklaart zich akkoord met de statuten en Huishoudelijk
Reglement van de vereniging, welke zijn te vinden op onze website www.zvonderdak.nl. Hij/ zij aanvaardt hiermee het persoonlijk lidmaatschap van de
KNZB met alle rechten en plichten. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Het nieuwe lid verklaart door ondertekening van dit formulier geen
contributieschuld te hebben of lid te zijn bij een andere zwemvereniging. Eenmalige inschrijfkosten bedragen €15,00. Voor wedstrijden is een
startvergunning nodig, tarieven 2019: onder 12 jaar € 14,90 en 12 jaar en ouder € 48,00. Aanvragen per mail: mail@zvonderdak.nl.
3. Betaling van de contributie geschiedt door automatische incasso, maandelijks vooraf op de 1e van iedere maand. Bij stornering van de contributie
kan de vereniging kosten in rekening brengen. Bij uitblijven van betaling van de contributie kan een incassobureau ingeschakeld worden, alle hieruit
voortvloeiende kosten komen voor rekening van het lid. Middels ondertekening van dit formulier gaat het nieuwe lid akkoord met deze voorwaarden.
4. Contributie per maand m.i.v. 01-07-2019: € 17,00
5. Toestemmingsverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s door ZV Onderdak gebruikt mogen worden*:
 Op de website van de vereniging
 in persberichten over de vereniging
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de vereniging (Twitter, Facebook)
Ik geef de vereniging toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen:
 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners via de
verenigingsmail, niet door derden
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
6. Datum:..............................................................................Handtekening lid*:.............................................................................
*indien minderjarig ondertekend door ouder/ verzorger
Informatie met betrekking tot het lidmaatschap van ZV Onderdak
Het lidmaatschap loopt vanaf de aanmeldingsdatum. Zonder opzegging bij de ledenadministratie wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren bij de penningmeester vóór de 1e van de volgende maand; in verband met de opgave van leden aan
de bond. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. Indien na de 1e het lidmaatschap wordt opgezegd blijft men de gehele contributie over het komende
maanden verschuldigd; dit in verband met de afdracht van de bondskosten voor elk lid per jaar.
Voorbeelden:  U meldt zich af op 31 december. • U betaald contributie tot en met februari van dat jaar.  U meldt zich af op of na 1 januari. • U
betaald contributie tot en met maart van dat jaar.

Formulier doorlopende SEPA machtiging automatische incasso
Gegevens incassant
Zwemsportvereniging Onderdak
Nunnenplaat 3
4301ZV Zierikzee
Nederland
Kenmerk machtiging: Maandelijkse Contributie
Persoonsgegevens
Achternaam en Voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Gegevens van uw bankrekening
IBAN nummer
BIC nummer*
*niet benodigd bij een Nederlandse bankrekening

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemsportvereniging Onderdak om doorlopende
incasso opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse
contributie en/ of inschrijfgeld.
De automatische incasso vindt plaats middels een geautomatiseerd systeem waardoor het niet mogelijk is af te wijken
van de data van afschrijving. Het bedrag van de maandelijkse termijn wordt omstreeks de eerste werkdag van de maand
van uw rekening afgeschreven.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de machtiging zoals bovengenoemd:
Datum, Plaats

Handtekening
Insturen van het formulier
U kunt dit formulier in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar (Of inscannen en mailen naar: penningmeester@zvonderdak.nl):

Zwemsportvereniging Onderdak
T.a.v. penningmeester
Heuvelsweg 7a
4321TE Kerkwerve

