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(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Indien dit formulier digitaal ingevuld wordt, 2x klikken op het vakje en selecteer 
'ingeschakeld', klik vervolgens op de button OK!) 
 

ROEPNAAM    VOORLETTER(S)  

ACHTERNAAM     GESLACHT M  / V  

GEBOORTEDATUM  NATIONALITEIT  

GEBOORTEPLAATS  STARTNUMMER  Indien bekend 

STRAAT      NUMMER  

WOONPLAATS  POSTCODE  

TELEFOON     MOBIEL  

E-MAIL  

 
 

CONTRIBUTIE per 1 januari 2015  >> S.V.P. AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS << 
 

  MINIOREN < 12 JAAR € 270,00 per jaar ( € 67,50 per kwartaal ) 

  JUNIOREN < 18 JAAR € 280,00 per jaar ( € 70,00 per kwartaal ) 

  SENIOREN > 18 JAAR €  300,00 per jaar ( € 75,00 per kwartaal ) 

  MASTERS (zonder startnummer) € 250,00  per jaar ( € 62,50 per kwartaal ) 

  SUPPLETIE (diplomazwemmers) € 25,00 

 

  De penningmeester kan mij benaderen voor automatische incasso (zie regel 4 van de lidmaatschapsvoorwaarden) 

 
 
 

VRIJWILLIGERSTAKEN 
 
Om een vereniging goed te laten functioneren zijn veel vrijwilligers nodig. We willen u incidenteel, indien nodig, vragen 
de vereniging te ondersteunen bij de activiteiten. Graag weten wij van tevoren wat u leuk lijkt om de inschakeling 
optimaal te maken. Wilt u hieronder aangeven welke activiteiten/taken u het meest aantrekken? 

  Ondersteuning (wedstrijden, trainingen, etcetera) 

  Commissiewerk (activiteiten, zwemcommissie, mediacommissie, etcetera) 

  Assistent trainer 

  Bestuurslid 

  Anders, ik wil namelijk ...............................................................................................................................................  
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Lidmaatschapsvoorwaarden 
 

1. De contributie dient voldaan te worden na ontvangst van een door de penningmeester toe te 
zenden rekening. Na betaling van de verschuldigde contributie is deze persoon pas lid van de 
Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870. 

2. Het bestuur kan de prijzen voor zwemlessen aanpassen tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. De leden dienen zich hiervan op de hoogte te stellen. 

3. Ondertekening van dit formulier verplicht u tot stipte betaling van de contributie (4 termijnen), 
tenzij u aangeeft per automatische incasso te betalen. In het laatstgenoemde geval maakt u 
met de penningmeester een afspraak omtrent het maandelijks te incasseren bedrag. 

4. Indien de gehele contributie voor 1 maart geheel wordt voldaan ontvangt men € 10,00 korting 
op het jaarbedrag. 

5. Voor nieuwe leden wordt de contributie berekend vanaf de maand dat men lid wordt. 
6. Bij niet tijdige betaling wordt u uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden zolang 

niet aan de contributieverplichting is voldaan. 
7. Bij het niet nakomen van betaling na een aanmaning, wordt een incassoprocedure 

gehanteerd. De extra kosten worden bij u in rekening gebracht. 
8. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden bij voorkeur d.m.v. e-mail 

ledenadmin@konaz1870.nl, anders per post ter attentie van de secretaris van de 
zwemvereniging. 

9. Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal 1 kwartaal van tevoren worden gemeld. 
10. Wanneer er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap 

automatisch verlengd en blijft de contributieverplichting bestaan. 
11. Bij de opzegging dient de contributie volledig voldaan te zijn en alle spullen die in bruikleen 

ontvangen zijn, zoals trainingspak, bekers, enz, terug gegeven te worden aan de vereniging. 
Vervolgens bevestigt de penningmeester of contactpersoon schriftelijk de ontvangst van de 
opzegging en pas nadat deze bevestiging ontvangen is eindigt het lidmaatschap.  

 
 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. 
Indien onder de 18 jaar dient een ouder of verzorger dit formulier te ondertekenen. 
 

NAAM ONDERGETEKENDE:  DATUM:  

 
  VADER /  MOEDER /  VERZORGER /  VERZORGSTER 

 
 
HANDTEKENING: 
 
 


