
   Aanmeldingsformulier 
  Zwem- en polovereniging  
 

Roepnaam ……… ……………………………………Voorletters………… 
 
Achternaam ……… …………………………………………………………… 
 
Adres  ……… …………………………………………………………… 
 
PC/Woonplaats ……..           ……………………..…………………………… 
 
Telefoon ……… …………      Email …………………………………… 
 
Geboortedatum ………………. …………………Geslacht  M  /  V 
 

 Recreatiegroepen   Selectiezwemmen 
Basisgroep  € 17,00  Instroom Minioren  € 23,00 
AardigZwemvaardig € 17,00  B-selectie   € 29,00 
Dolle Zwempret  € 17,00  A-selectie   € 32,50 
Dinkelratten   € 17,00  Masters   € 23,00 
  

Senioren groepen   Waterpolo 

40+ maandag € 17,00  Junioren (tot 18 jaar)  € 21,00 
40+ dinsdag  € 17,00  Senioren (vanaf 18 jr)  € 26,00 
40+ donderdag € 17,00   
 
Aangeven bij welke groep gezwommen wordt  Prijzen per maand* 
 
Eenmalig is voor inschrijving een bijdrage van € 5,00 bij de eerste contributiebetaling 
verschuldigd. Voor het polsbandje wordt een borg van € 8,50 gevraagd, dit te voldoen 
bij de kassa van het zwembad. Bij een Waterpolo lidmaatschap wordt bij afmelding 
tijdens het wedstrijdseizoen het gehele contributiebedrag in rekening gebracht! 
 

Machtiging: 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Zwem- en  
Polovereniging de Dinkel om van zijn/haar giro/bankrekening bedragen af te schrijven 
wegens contributie e.d. 
 
IBAN rekeningnummer:: ……………………….………………………… 
Ondergetekende verklaart zich akkoord, maar behoudt het recht om de incasso te 
storneren. 
 
Datum…………… -2018     Handtekening:…………………………………………….. 
 

Formulier deponeren in de “Dinkelbus” in de hal van het zwembad. 
*Wijzigingen voorbehouden,  tarief per 01-01-2018 

Voor eigen administratie en afmeldingsformulier 
!!!!!!!!DEZE KANT BEWAREN !!!!!!! 

 

Zwem- en polovereniging  
 
 
 

Eenmalig is voor inschrijving een bijdrage van € 5,00 bij de eerste contributiebetaling 
verschuldigd. De contributie wordt aan het eind van de maand, dus achteraf, betaald. 
Na aanmelding wordt door de ledenadministratie opdracht aan de kassa van het  
zwembad gegeven om een polsbandje voor het lid van de zwemclub te maken. Hiervoor 
wordt een borg van € 8,50 gevraagd. Gelieve dit bandje bij alle trainingen gebruiken. 
 
Indien u aan wedstrijden gaat deelnemen wordt er een startvergunning aangevraagd bij de 
KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond). Deze jaarlijkse kosten zullen dan in de 
maand maart verrekend worden. Tot 12 jaar € 14,60 per jaar.  Vanaf 12 jaar € 47,10 per 
jaar Dit bedrag wordt jaarlijks door de KNZB bepaald. 
 
 

 AFMELDEN 
Naam :…………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: :……………………………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats: …………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum:……………………………….. 
 
Afmelding per datum:………………………….. 
 
Welke groep: 

 Recreatiegroepen   Selectiezwemmen 
Basisgroep    Instroom Minioren   
AardigZwemvaardig   B-selectie    
Dolle Zwempret    A-selectie    
Dinkelratten     Masters    
  

 Senioren groepen   Waterpolo 
40+ maandag   Junioren (tot 18 jaar)  
40+ dinsdag    Senioren (vanaf 18 jr) heren  
40+ donderdag    
 

Afmelden bij ledenadministratie door dit formulier te deponeren in 
de “Dinkelbus” in de hal van het zwembad. Bandje teruggeven aan 
de kassa en dan krijgt u tevens de borg retour. 
S.v.p. ook even afmelden bij de trainer van uw groep. 
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