HZC DE ROBBEN
INSCHRIJVING ELEMENTAIR ZWEMMEN
ACHTERNAAM:………………………………….…………………………VOORNAAM:……………………………………………
GEBOORTEDATUM:………………………………………………………………………………………………………………(M/V)
ADRES:………………………… ……………………………………….……………………………………………………………………….…
PC + WOONPLAATS:……………………………………………….………………………………………………………………………
TELEFOONNUMMER:…………………………….………………………………………………………………………………………….
E-MAIL ADRES:………………………………….……………………………………………………………………………………………
ONDERDEEL:

0 LESZWEMMEN

0 TRIMZWEMMEN/ACTIVE SWIM

DATUM

:

…………………………………………………….

HANDTEKENING

:

……………………………….....................

=============================================================
HZC De Robben is een vereniging van/voor leden waarbij de activiteiten voor / door de leden
worden georganiseerd. Van elk lid (en voor minderjarige leden: de wettelijke vertegenwoordiger)
wordt een bijdrage als vrijwilliger aan de activiteiten van de vereniging verwacht. Met instemming
van zowel de wettelijke vertegenwoordiger als de vereniging kan de minderjarige ook deze
activiteiten zelf uitvoeren.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Tenzij voor 31 mei is opgezegd wordt het lidmaatschap telkens met één jaar verlengd. Het
lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd bij de ledenadministratie.
Door uw lidmaatschap verplicht u zich tot het einde van het verenigingsjaar vooraf de contributie
per automatische incasso te voldoen. In het eerste lidmaatschapsjaar wordt de contributie in 1 of 2
termijnen geïnd waarbij over de periode september – juni per maand steeds 10 % van de
contributie is verschuldigd. In de volgende lidmaatschapsjaren zijn er 3 incassodata waarop
steeds 1/3 van het contributiebedrag wordt geïnd, te weten 1 juli, 1 oktober en 1 januari.
Door uw lidmaatschap gaat u tevens akkoord met de statuten en het contributiereglement. Deze
zijn beschikbaar op: www.derobben.nl.
Contributietarieven elementair zwemmen verenigingsjaar 2017 - 2018
Inschrijfgeld (eenmalig)
€
Trimzwemmen en active swim
€
Elementair zwemmen met zwemles
€

Bedrag
20,- (eenmalig)
243,- / jaar
300,- / jaar

Doorlopende machtiging aan Hilversumse Zwemclub De Robben
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Hilversumse Zwemclub De
Robben om bedragen af te schrijven van zijn/haar bankrekening voor contributie, bijdragen
trainingen, boetes en andere kosten die zijn verschuldigd voor het onderstaande lid/de
onderstaande leden. Indien ondergetekende het niet eens is met een afschrijving heeft hij/zij 56
dagen de tijd om zijn/haar bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Naam lid

:

………………………………………………

Naam houder bankrekening

:

………………………………………………

IBAN/Bankrekeningnummer

:

………………………………………………

Datum

:

………………………………………………

Handtekening houder
bankrekening

:

………………………………………………

