inschrijving l idmaatschap
Achternaam + voorletters:
Voornaam:
Geboortedatum:
Geslacht:

m

v

Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer zwemmer:
Telefoonnummer ouder/verzorgende:
E-mailadres zwemmer:
E-mailadres ouder/verzorgende:
Soort training (graag aankruisen wat van toepassing is):
Recreatief zwemmen Minioren Ik zwem beter (1x per week)
Wedstrijdzwemmen, aantal keer per week:

2x

3x

4x

Recreatief zwemmen Senioren (1x per week)
Masters / Triatlon zwemmen (1x per week)
Aanvangsdatum lidmaatschap :
Opzeggingen voor de periode september tot en met december dienen uiterlijk op 1 juli voorafgaande aan
deze periode binnen zijn. Opzeggingen voor de periode januari tot en met juni dienen uiterlijk op 1 december
voorafgaande aan deze periode binnen zijn. Een opzegging moet schriftelijk worden gedaan bij de secretaris
(secretaris@dezwoer.nl). Tussentijdse opzegging en hiermee gepaard gaande restitutie van contributie van een
periode is niet mogelijk.
Soms worden er foto’s gemaakt voor publicitaire doeleinden. Wilt u contact opnemen met onze secretaris als u
hiertegen bezwaar heeft?

Ondergetekende verklaart lid te worden van Z&PC De Zwoer.
Datum ondertekening:
Handtekening
(bij minderjarige zwemmer
tekent ouder/verzorger)
Graag dit inschrijfformulier samen met het machtigingsformulier terugsturen naar:
Secretariaat Zwemvereniging De Zwoer
secretaris@dezwoer.nl
K. Methorst,
Mevrouw van Vollenhovenpark 1
3971 CW Driebergen
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machtiging automatische incasso
Ondergetekende
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging
trekt hierbij de machtiging in die verleend is
aan Z&PC De Zwoer, p/a Mevrouw van Vollenhovenpark 1, 3971 CW Driebergen
om van de hieronder genoemde bankrekening zijn/haar contributie af te schrijven.

Achternaam + voorletters zwemlid:
Adres zwemlid:
Postcode + woonplaats zwemlid:

Bankrekeningnummer:

NL

Indien de rekening niet op naam van de zwemmer staat, vult u dan hieronder de
gegevens van de rekeninghouder in.
Achternaam + voorletters rek.houder:
Adres rekeninghouder:
Postcode + woonplaats rek.houder:

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals boven is vermeld.
Datum ondertekening:

Handtekening rekeninghouder

Graag dit machtigingsformulier samen met het inschrijfformulier terugsturen naar:
Secretariaat Zwemvereniging De Zwoer
secretaris@dezwoer.nl
K. Methorst,
Mevrouw van Vollenhovenpark 1
3971 CW Driebergen
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