INSCHRIJFFORMULIER
Versie mei 2017
Relatienummer
In te vullen door ledenadministratie

Persoonlijke gegevens nieuw lid
Naam:

__________________________________

Voornaam: _________________________________

Geb. datum: _____________________________ Geslacht:

□ man □ vrouw (Aankruisen wat van toepassing is)

Is in het bezit van de volgende zwemdiploma's: _____________________________________________________
Eventuele opmerkingen (bijv. ziektes, motorische achterstand, gedragsproblemen, speciale school):
___________________________________________________________________________________________

Adres
Straat:

_______________________________________

Huisnummer: __________________________

Postcode.

__________________

Woonplaats:

Tel.nr.

__________________

Mobiel nummer: ______________________________________________

E-Mail:

________________________________________________________________________________

______________________________________________

Zwemdisciplines
aankruisen wat van toepassing is)

□
□
□
□
□

In te vullen door discipline coördinator

Zwemvaardigheidszwemmen

Indeling:

Waterpolo

Startvergunning:

Wedstrijdzwemmen

Startvergunning:

Synchroonzwemmen

Startvergunning:

□
□
□
□

wo
ja
ja
ja

□
□
□
□

Masters

za

Datum:

Par.:

nee

Datum:

Par.:

nee

Datum:

Par.:

nee

Datum:

Par.:

Datum

Par.:

Machtiging
Ondergetekende gaat akkoord met automatische afschrijving in vier termijnen van de jaarlijkse contributie
en inschrijfgeld:
IBAN: _____________________________________________________________________________________
Ten name van______________________________________

Voorletters:

__________________________

Straat:

_______________________________________

Huisnummer: __________________________

Postcode.

__________________

Woonplaats:

Tel.nr.

__________________

Mobiel nummer: ______________________________________________

E-Mail:

________________________________________________________________________________

______________________________________________

De eerste afschrijving bestaat uit het inschrijfgeld en de contributie verschuldigd tot aan de eerstvolgende incasso.
De contributie wordt in 4 termijnen geïncasseerd. De incassodata zijn 1 sep., 10 nov., 25 jan. en 1 april.
Ondertekening
Ondergetekende _____________________________________________________________________________
(indien minderjarig een van de ouders of verzorgers) verklaart dat hij/zij, haar/zijn dochter/zoon, lid wenst te
worden van Neptunus '58.

Datum van inschrijving: _______________________ Handtekening: ___________________________________
Formulier inleveren bij de desbetreffende disciplineleider(st)er

INSCHRIJFFORMULIER
Versie mei 2017

Informatie voor aanmelden nieuwe leden
Informatie nieuwe leden
Ledenadministratie

Sandra van Eijk
Kirstin Leemans

073-5479535
0413-252881

ajvaneijk@home.nl
kirstin.leemans@gmail.com

Kirstin Leemans
Peter van Aarle

0413-252881
06-54320915

kirstin.leemans@gmail.com
petervanaarle58@gmail.com

06-27461016
06-54320915
06-19328836
0413-229467
06-19328836
0413-229467

linda_spooren@hotmail.com
petervanaarle58@gmail.com
sandraschellekens@gmail.com
femkevdhoeven71@gmail.com
sandraschellekens@gmail.com
femkevdhoeven71@gmail.com

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Penningmeester/secretaris

Bestuursleden/disciplineleiders
Zwemvaardigheidszwemmen
Waterpolo
Wedstrijdzwemmen
Synchroonzwemmen
Masterzwemmen
Zwemmend redden

Linda Spooren
Peter van Aarle
Sandra Schellekens
Femke van der Hoeven
Sandra Schellekens
Femke van der Hoeven

Trainingstijden:
Maandag
18.00-19.00: wedstrijdzwemmen

Donderdag
17.30-19.00: waterpolo
17.45-19.00: synchroonzwemmen
20.45-22.00: synchroonzwemmen
21.00-22.30: waterpolo

Dinsdag
17.30-19.00: waterpolo
21.00-22.30: waterpolo
Woensdag
17.30-18.15: zwemvaardigheidszwemmen
18.15-19.00: wedstrijdzwemmen
21.00-22.00: masterzwemmen

Zaterdag
12.30-13.30: wedstrijdzwemmen
14.30-16.15: synchroonzwemmen
16.15-17.00: zwemvaardigheidzwemmen
17.00-17.45: zwemvaardigheidszwemmen
18.30-19.30: zwemmend redden (april tot en met september)

Financiële verplichtingen
Jaarcontributie
Per 1 april 2017
Algemeen lidmaatschap
Toeslagen:
Zwemvaardigheid
Wedstrijdzwemmen
Masters
Synchroonzwemmen
Waterpolo
Startvergunning
Open water zwemmen

Aspiranten
jonger 10 jaar*
€ 105,00

Junioren
10 t/m 15 jaar*
€ 115,00

€ 13,20
€ 35,20
n.v.t.
€ 30,80
€ 49,50
€ 19,35
€ 11,00

€ 22,00
€ 60,50
n.v.t.
€ 53,90
€ 83,60
€ 19,35
€ 16,50

Senioren
16 jaar en ouder*
€ 125,00

€ 26,40
€ 80,30
€ 26,40
€ 60,50
€ 99,00
€ 38,70
€ 22,00
* Leeftijd die op 1 januari is bereikt

De jaarlijkse contributie is de som van de contributie voor algemeen lidmaatschap, de contributie voor de
discipline(s) waar je aan mee doet en de eventuele startvergunning (als je deze nodig hebt, dit in overleg met de
leiding). De eenmalige inschrijfkosten zijn € 12,50.
Bijdrage zomercursus
zwemmend redden in 2017
(afhankelijk van lidmaatschap
Neptunus ’58 en cursus)

junior redder
1-4

Cursus

zwemmend redder
1-4

live saver
1-3

Leden Neptunus ‘58 €

65,00

€

65,00

€

78,00

€

105,00

€

105,00

€

135,00

Niet leden

