
Aanmeldingsformulier 
Noordwijkse Zwem en Polo Club (sinds 1975) 

 
 

 

CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP SEIZOEN 2017-2018 (incl. KNZB lidmaatschap) 
Categorie  Leeftijd Contributie per jaar 

Inschrijfgeld Alle €   10,00 

Startvergunning waterpolo/wedstrijd 12 jaar en ouder* €   35,00 

Jeugd vaardigheid Tot 18 jaar* €   99,00 

Volwassenen vaardigheid 21 jaar en ouder* €   99,00 

Contributie jeugd waterpolo Tot 18 jaar* € 180,00 

Contributie jeugd wedstrijd Tot 18 jaar* € 180,00 

Contributie volwassenen waterpolo 18 jaar en ouder* € 200,00 

Contributie volwassenen wedstrijd 18 jaar en ouder* € 200,00 

*Situatie per 1 januari van het contributiejaar is bepalend;  

dus wanneer u of uw kind op 1 januari van het aankomende seizoen 12 jaar wordt, geldt de daarbij behorende contributie. 
 
De contributie wordt per jaar berekend en wordt in september automatisch van uw bankrekening 
afgeschreven.  
De jaarlijkse bijdrage startvergunning (voor competitie wedstrijden) wordt in september betaald en geldt voor 
het lopende verenigingsjaar.  Opzeggen dient schriftelijk te geschieden via  ledenadministratie@NZPC.nl 
De opzegdatum is uiterlijk 1 juni voor leden met een startvergunning, en 1 juli voor leden zonder 
startvergunning.. Na het beëindigen van uw lidmaatschap ontvangt u een schriftelijke bevestiging.  
 
Dit formulier gaarne inleveren bij de ledenadministratie of een begeleider/trainer van de vereniging. 
          
 

AANMELDINGSFORMULIER 
        

Aanvang lidmaatschap: ……………………………………… Wedstrijd zwemmen:  ja  /  nee 

Achternaam:  ……………………………………… Waterpolo:   ja  /  nee 

Voorletters:   ……………………………………….  Recreatie vaardigheid:  ja  /  nee 

Roepnaam:  ………………………………… M / V In bezit van diploma A+B: ja  /  nee    

Geboortedatum: …………………………   Telefoon. :  …………………………………… 

Geboorteplaats  ……………………………………… Adres: ……………………………………….. 

Postcode:  ……………………………………… Woonplaats: ……………………………… 

E-mail adres:  …………………………………….………………………………………………………….. 

Hieronder kunt u eventuele lichamelijke klachten kwijt waarvan het handig is dat wij als sportvereniging op de hoogte zijn:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

MACHTIGING 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Noordwijkse Zwem en Polo Club 
om van zijn/haar bank/giro-rekening bedragen te incasseren ten behoeve van de jaarlijkse contributie. 
 
 
Bankrekeningnummer (IBAN) …………………………………………….…………………………………… 
 

Rekeninghouder 
Naam en voorletters …………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hier boven staat vermeld. 

  

 

Handtekening  ………………………………………                 Datum……………………………… 

Indien u niet akkoord bent met de afschrijving dan kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden  
ingediend.  Ik ga akkoord dat fotos genomen tijdens de zwemlessen gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden, welke op verzoek 
zullen worden verwijderd.                                                                                                                                                                        Rev3 

mailto:ledenadministratie@NZPC.nl

