
Aanmeldingsformulier 

Zwemvereniging Vaassen (ZVV) 

  
Leden en bestuur heten je van harte welkom in onze vereniging. 

 
Met dit aanmeldingsformulier meld ik mij aan als lid van ZVV. Ik wil 

graag lid worden van de volgende afdeling: Splash (1x trainen per 

week) / Splash+ (2x trainen per week) / Minipolo (1x trainen per  
week) / Minipolo+ (2x trainen per week) / Waterpolo / Waterpolo Jeugd / Wedstrijdzwemmen [ ] x trainen 
(aantal keren per week invullen) / Trimzwemmen [ ] x trainen (aantal keren per week invullen) *. 
 
Ik ben wel / geen** lid geweest van een andere zwemvereniging, en heb wel / geen* contributieschuld 
bij een andere (zwem)-vereniging. 
 
Datum eerste keer training bij ZVV: _________________ 
 
Persoonlijke gegevens (graag zo duidelijk en volledig mogelijk invullen)   
Roepnaam   :      Voorletter(s):  

Achternaam   :   

Geslacht   : man/vrouw/neutraal* 

Adres    :  

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer  :     Mobiel nummer:  

Geboortedatum  :    Geboorteplaats:  

E-mailadres(sen)  : 

Eventuele bijzonderheden:  

(zoals bijv. niet zwemmen op zondag, lichamelijke beperkingen e.d.) 

In de Privacyverklaring Zwemvereniging Vaassen (ZVV) staat beschreven hoe ZVV met de persoonsgegevens 

van haar leden omgaat.     

Gegevens vorige zwem- of sportvereniging: 

Naam   :____________________________________________________ 
Adres   :____________________________________________________  
Postcode en plaats :____________________________________________________ 
 
Door dit formulier te ondertekenen, word ik/mijn minderjarige kind* lid van ZVV. Als lid en/of ouder 
van minderjarig kind deel ik in: 

- het plezier dat wij maken en in de prestaties die wij leveren  
- de kosten door contributie te betalen  
- de vrijwillige taken en werkzaamheden die het geheel mogelijk maken 

Daarnaast ga ik akkoord met de informatie die in de bijlage is opgenomen. 
 
 
Datum: _________________________  Handtekening: __________________________________ 
 

Alleen voor personen jonger dan 18 jaar  
Ondergetekende, wettelijk vertegenwoordiger van bovengenoemde minderjarige, gaat akkoord met 

verlening van toestemming tot het verrichten van alle rechtshandelingen, voortvloeiende uit de statuten en 
huishoudelijk reglement. 
 
 
Datum: _____________________ Handtekening ouder/voogd: ____________________________  

 

Dit formulier volledig invullen en samen met het incassoformulier binnen 14 dagen opsturen naar 

Dhr. R. Hendriks (Secretaris), Kerkweg 66, 8171 VP Vaassen of mailen naar secretaris@zvv-vaassen.nl. 

Ook kan dit formulier ingeleverd worden bij de trainers op de trainingsavonden van ZVV. Voor vragen kun 

je je richten tot het bestuur. 
 

 (*)  Doorhalen wat niet van toepassing is.  
(**) is/was men lid van een andere zwemvereniging, dan mag het bestuur van ZVV zich binnen 28 dagen wenden tot de 
oude vereniging voor eventuele nadere gegevens. 

https://zvv-vaassen.nl/Privacyverklaring_ZVV.pdf


Bijlage bij het aanmeldingsformulier 

Zwemvereniging Vaassen (ZVV) 
 
 
 

Bestuursindeling en contributie 
 

Bestuur Naam E-mail Telefoon 

Voorzitter: G. van Niersen voorzitter@zvv-vaassen.nl 06-53746184 

Secretaris: R. Hendriks   secretaris@zvv-vaassen.nl 06-51604971 

Penningmeester: C. van der Beek penningmeester@zvv-vaassen.nl 0578-573838 

TC Zwemmen: M. Bellert  zwemmen@zvv-vaassen.nl 06-22493905 

TC Waterpolo: K. Kamphuis waterpolo@zvv-vaassen.nl 06-23242058 

 
Splash/Minipolo 1x per week € 19,99 

Splash+/Minipolo+ 2x per week € 25,99 

Trim/masterzwemmen 1x per week € 17,65 

Trim/master/wedstrijdzwemmen 2x per week € 26,48 

Trim/master/wedstrijdzwemmen 3x per week € 32,40 

Wedstrijdzwemmen 4x per week € 38,21 

Wedstrijdzwemmen 5x per week € 43,21 

Wedstrijdzwemmen 6x per week € 48,18 

Wedstrijdzwemmen 7-9x per week € 53,30 

Waterpolo jeugd (t/m 15 jaar) 2x per week € 25,99 

Waterpolo senioren (vanaf 16 jaar) 2x per week € 31,75 

Bondskosten 2019 (afdracht KNZB)  
Leden zonder startvergunning  € 13,10 

Leden onder de 12 jaar met startvergunning  € 14,90 

Leden van 12 jaar en ouder met startvergunning  € 48,00 

Verwijtbare boetes moet het lid zelf betalen:  

 

De contributie is gebaseerd op een jaarcontributie en is verdeeld over 10 maanden. In de maanden juli 
en augustus betaal je geen contributie.  
 

Automatische incasso  
ZVV hanteert een automatisch incassosysteem. Aan het begin van de maand wordt de contributie voor die 
maand geïnd. ZVV int de bondskosten rond de maand mei. Nieuwe leden betalen tot en met december de 

bondskosten voor dat jaar. Deze worden tegelijk met de eerste contributie afgeschreven. Het aanvragen 
van een startvergunning voor wedstrijden wordt het hele jaar doorberekend naar de leden. 
 

Kosten zwemwedstrijden en verwijtbare boetes  
Kosten voor een zwemwedstrijd betaal je contant per wedstrijd. 
 

Bij te laat afzeggen voor een wedstrijd kun je een boete krijgen. Dit geldt ook voor het maken van 
een ernstige overtreding. Verwijtbare boetes moet je zelf betalen. 
 

Trainingstijden 

Voor de actuele trainingstijden van ZVV kun je onze website raadplegen: https://www.zvv-

vaassen.nl/trainingstijden. 
 

Facebook  
ZVV is ook te volgende via Facebook: www.facebook.com/zwemverenigingvaassen/ 
 

Opzeggen lidmaatschap  
Schriftelijk aan het secretariaat of per mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@zvv-vaassen.nl) 

rekening houdend met één maand opzegtermijn. Wanneer je per mail opzegt ontvang je een e-mail ter 

bevestiging. Een opzegging kan alleen worden verwerkt als deze verstuurd is naar het secretariaat of de 

ledenadministratie. 

http://www.zvv-vaassen.nl/
http://www.zvv-vaassen.nl/
http://www.facebook.com/zwemverenigingvaassen/
mailto:ledenadministratie@zvv-vaassen.nl
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