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Opgericht 23 juni 1961 
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RABOBANK- KRIMPENERWAARD 
NL47RABO0361452055 
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Ondergetekende:  
Naam en voornamen : ....................................................................................................................... 

Adres : ....................................................................................................................... 

Postcode en woonplaats : ....................................................................................................................... 

Telefoonnummer : .............................................. E-mail adres: .................................................. 

Geboortedatum : ....................................................................................................................... 

IBAN : .................................................... 
 
wil lid worden van Z.P.S. en verklaart wel/geen lid te zijn of zijn geweest van een andere, bij de K.N.Z.B. 
aangesloten vereniging. 
 
Na ondertekening van dit formulier ontvang je een bevestigingsmail op het hierboven ingevulde e-
mailadres. In deze mail is een machtingsformulier voor de automatische incasso opgenomen. 
Zonder dit formulier kunnen we je niet inschrijven. Stuur deze dus zo snel mogelijk op! Dit kan naar het e-
mailadres zps@zwembond.nl 

 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. In het jaar van aanmelding is contributie te 
voldoen vanaf de eerste van de maand van aanmelding tot en met 31 december; voor aanmeldkosten 
is een bedrag van € 10,-- verschuldigd. Dit wordt bij de eerst incasso verrekend. Zps stelt het op prijs 
dat haar leden de clubkleding dragen. 
 

Dit formulier dient te worden ingeleverd bij 

Niels Blonk, Hofstede 13 te Stolwijk, 0657225550. 
 

Nadere informatie wordt op verzoek verstrekt. 
 
Het lid (ondergetekende) is zelf verantwoordelijk voor een zodanige gezondheid dat uitoefenen van 
(zwem)sport door het lid (ondergetekende) verantwoord is. Het lid (ondergetekende) dient eventuele 
ziektes, lichamelijke afwijkingen en/of gebreken die een risico kunnen vormen bij het uitoefenen van de 
zwem- en waterpolosport, zelf kenbaar te maken op dit formulier. Z.P.S. kan daarvoor of voor de daaruit 
voortvloeiende gevolgen niet aansprakelijk gesteld worden. 
 
 
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden per 31 december van elk jaar nadat 
uiterlijk op 1 december daaraan voorafgaand schriftelijk is opgezegd bij het secretariaat van Z.P.S. Als 
opzegging na 1 december plaatsvindt, dan is over het volgende kalenderjaar de volle contributie 
verschuldigd. 
 
De incasso vindt plaats aan het begin van de maanden april en oktober,houd u daar rekening mee. 
 
De jaarcontributie is momenteel als volgt samengesteld. Kruis hieronder uw keuze aan.  
O- leden t/m 11 jaar € 132,50 per jaar 

O- leden van 12 tot 16 jaar € 157,70 per jaar 

O- leden van 16 jaar en ouder € 220,-- per jaar 

O- niet-spelende leden € 84,-- per jaar 

O- clubkleding €  35,-- eenmalig (wij nemen contact met u op ivm aanschaf) 

mailto:zps@zwembond.nl
tel:0657225550
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Peildatum voor vaststelling van de leeftijd is 1 januari van het verenigingsjaar. 
 

 
Met aanmelding verklaart het aspirant-lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement en de statuten. 
 
 

 
 

 

Stolwijk, ......................, 202….. 
 

 
Handtekening aspirant-lid: .............................................. 
 
 
Voor aspirant-leden jonger dan 18 jaar: 
 
Handtekening van een ouder of voogd: …………………… 


