
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 hierboven 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.  
 
 
            Rev4 
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Aanmeldingsformulier 
Noordwijkse Zwem en Polo Club (sinds 1975) 

 
 

Toestemming beeldmateriaal 
 

In onze vereniging wordt er met beeldmateriaal (foto’s en video’s) de vereniging op de kaart gezet. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, toernooien en feesten. 

Ook u of uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden.  

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 

beeldmateriaal (of van de ouders indien een lid jonger is dan 16 jaar).  

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan 

voorkomen dat andere leden of publiek/buitenstaanders foto’s maken tijdens verenigingsactiviteiten. NZ&PC 

heeft daar helaas geen invloed op. 

 

Met dit formulier vragen we u aan te geven waarvoor NZ&PC beeldmateriaal van u of uw zoon/dochter 

mag gebruiken.  

 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een training van een 

training in opleiding op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 

Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, 

nemen we contact met u op.  

 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment als nog 

toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u of uw zoon/dochter gebruikt en 

gedeeld worden. 

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, (ouders/verzorger van) ……………………………………..  

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door NZ&PC gebruikt mogen worden*:  
 

 

Beeldmateriaal mag door NZ&PC 

gebruikt worden*: 

 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

O PR doeleinden van NZ&PC, 

bijv. op flyers of in een 

sportbrochure van de gemeente 

Informeren van (toekomstige) leden over de vereniging en de training 

mogelijkheden. 

 

O op de openbare website van 

NZ&PC 

Informeren van (toekomstige) leden over de vereniging en de training 

mogelijkheden. 

O in een (digitale) nieuwsbrief  leden informeren over activiteiten en ontwikkelingen van NZ&PC 

O op sociale-media accounts van 

NZ&PC (Whatsapp, Facebook) 

 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals ALV, toernooien) en 

ontwikkelingen binnen de vereniging.  

 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

 

 

Datum:    .............................................................................. 

 

 

Indien onder 16  

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 

 

Handtekening lid NZ&PC (indien onder 16 handtekening ouder/verzorger): 

 

 

 

............................................................................ 
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