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ZWEMVERENIGING AQUARIUS  SCHAGEN   Ledenadministratie: 
         Johan Stam 

   Kogerlaan 14 
         1741 DA Schagen  
         jp.stam74@quicknet.nl 
AANMELDINGSFORMULIER  VOOR LIDMAATSCHAP  

(Indien onder de 18 jaar, invullen door ouder / verzorger )  
  

 
Ondergetekende (naam en voornaam) :  M/V 

Adres :   
Postcode en woonplaats    
Telefoonnummer thuis :   
Telefoonnummer mobiel :   
e-mail adres :   

    
naam nieuw lid ( onder de 18 jaar ) :  J/M 
Geboortedatum nieuw lid    :   
wenst met ingang van     
(aankruisen wat van toepassing is) 

:   

Eén keer per week zwemtraining te volgen   

Twee of meer keren per week zwemtraining te volgen   

   
 
Contributie 
 
Bij de berekening van de contributie wordt onderscheid gemaakt tussen juniorleden en 
seniorleden, waarbij de volgende leeftijdsgrens geldt: 
Juniorleden: Leden in de leeftijd tot en met 17 jaar. 
Seniorleden: Leden van 18 jaar en ouder.  
 
De reguliere contributie per kwartaal bedraagt: 

 

 juniorleden seniorleden 

 p/kw p/kw 

1 x trainen € 54,00 € 56,00 

2 of meer keer trainen € 66,50 € 68,50 

 
Voordat een eerste keer een lidmaatschap wordt aangegaan mag 4 keer gratis worden 
meegetraind. 
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Voor competitiewedstrijden zwemmen, is vanuit de KNZB een startvergunning vereist. In het 
jaar waarin een lid 13 jaar wordt en in het bezit is van een startvergunning, dient de 
vereniging € 25,00 per jaar af te dragen aan de KNZB. Deze kosten worden in het 4e 
kwartaal doorbelast via de factuur aan de betreffende leden. 
 
Voor zwemwedstrijden worden per wedstrijd de kosten in rekening gebracht. 
Bij het niet op tijd afmelden voor een zwemwedstrijd worden de door ZV Aquarius gemaakte 
kosten doorberekend aan het lid (boetes opgelegd door de KNZB). 

 
Onze vereniging kent een gezinskorting: 
Voor het 2e  en volgende lid uit een gezin bedraagt de korting € 5,00 per kwartaal.  
 
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is deelname aan 
training, wedstrijden en toernooien niet toegestaan tot de achterstallige contributie is 
voldaan. 
 
Alle kosten, verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijk als 
buitenrechtelijk, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de verantwoordelijke 
personen van de minderjarige leden. 
 
Jaarlijks kan de contributie tijdens de Algemene ledenvergadering aangepast worden. 
 
 
Duur lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap loopt voor leden deelnemend aan zwemwedstrijden (leden met een 
startvergunning) van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap kan voor startvergunninghouders 
alleen worden beëindigd per 1 juli, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.  
 
Alleen de leden die recreatief zwemmen (en geen startvergunning hebben) kunnen hun 
lidmaatschap per 1 januari of 1 juli beëindigen, eveneens met inachtneming van een 
opzegtermijn van een maand. 
 
Bij beide afdelingen kan slechts worden afgeweken van de reguliere opzegging bij verhuizing 
of ziekte (opzegtermijn van één maand en bij ziekte op verzoek een doktersverklaring 
overleggen). 
 
 
Gezondheidsverklaring 

 
Met het ondertekenen van  dit aanmeldingsformulier verklaart ondergetekende, dat de 
voormelde minderjarige / volwassene mag deelnemen aan de polo- en/of zwemtrainingen 
en -wedstrijden. 
 
Tevens verklaart hij/zij dat indien er sprake is van een gezondheidsrisico/beperking dit 
vooraf, bij voorkeur schriftelijk (per mail of brief), gemeld is/wordt aan de betreffende trainers.  
 
Hij/zij verklaart tegenover ZV Aquarius, het risico van deelnemen aan voormelde trainingen 
en wedstrijden te aanvaarden en de zwemvereniging uitdrukkelijk van iedere 
aansprakelijkheid te vrijwaren.  
 
Vraag bij enige twijfel advies van uw huisarts of behandelende specialist. 
Doe dit ook na iedere belangrijke ziekte, in het bijzonder infectieziekten en operaties.  
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Toestemming gebruik gegevens en beeldmateriaal 
 
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 op internet, Apps en social media 
plaatsen.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, Apps en social media. 

 Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging, zodat zij 

mij kunnen benaderen voor aanbiedingen. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto of andere foto’s waarop ik sta: 

□ op de website 

□ op social media 

 

Ondergetekende verklaart bij deze, dat er geen bezwaar is, indien voormelde minderjarige / 
volwassene wordt gefilmd of gefotografeerd tijdens de trainingen of wedstrijden. 
 

 
OVEREENKOMST   
 
Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het bovenstaand vermelde 
reglement van ZV Aquarius en zich aan de daarin gernoemde voorwaarden te zullen 
houden. 

 
Datum:     Plaats:  
 
 
Handtekening: 

 
 
 
 
 


