INSCHRIJFFORMULIER
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Relatienummer
In te vullen door
ledenadministratie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In onze
privacyverklaring (zie www.neptunus58.nl) kun je vinden waarom we onderstaande gegevens van je vragen.
Persoonlijke gegevens nieuw lid
Achternaam:

__________________________________ Voornaam: _________________________________

Geb. datum: _________________________

Geslacht:

□ man □ vrouw (aankruisen wat van toepassing is)

Eventuele opmerkingen voor een veilige uitvoering van de zwemsport (denk hierbij bijv. aan ziekte, motorische
achterstand, gedragsproblemen, ontbreken zwemdiploma’s, enz.):
___________________________________________________________________________________________
Adres
Straat:

_______________________________________

Huisnummer: __________________________

Postcode:

__________________

Woonplaats:

Tel.nr.:

__________________

Mobiel nummer: ______________________________________________

E-Mail:

________________________________________________________________________________

______________________________________________

Zwemdisciplines
(aankruisen wat van toepassing is)

□
□
□
□
□
□

In te vullen door disciplineleider

Ster- en Zwemvaardigheidszwemmen Indeling:
Waterpolo

Startvergunning:

Wedstrijdzwemmen

Startvergunning:

Synchroonzwemmen

Startvergunning:

□
□
□
□

wo
ja
ja
ja

□
□
□
□

za

Datum:

Par.:

nee

Datum:

Par.:

nee

Datum:

Par.:

nee

Datum:

Par.:

Datum:

Par.:

Datum:

Par.:

Masterzwemmen
Zwemmend redden

Indeling:

□

ma

Machtiging
Ondergetekende gaat akkoord met automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie en inschrijfgeld. De eerste
afschrijving bestaat uit het inschrijfgeld en de contributie verschuldigd tot aan de eerstvolgende incasso. De
contributie wordt in 4 termijnen geïncasseerd: 1 september, 10 november, 25 januari en 1 april.
IBAN: _____________________________________________________________________________________
Ten name van: _____________________________________

Voorletters:

__________________________

Straat:

_______________________________________

Huisnummer: __________________________

Postcode:

_______________________

Woonplaats:

_____________________________________

Tel.nr.:

_______________________

Mobiel nummer:

_____________________________________

E-Mail:

________________________________________________________________________________

Toestemming voor publicatie foto’s en filmopnamen
In het kader van de wet AVG zijn wij verplicht vooraf toestemming te vragen voor het publiceren van foto’s en
filmopnamen van onze leden op onze website, sociale media en in de lokale pers.
Ik geef wel/geen* toestemming voor publicatie van foto’s en filmopnamen (* doorhalen wat niet van toepassing is).
Ondertekening
Ondergetekende ____________________________________________________ (indien minderjarig een van de
ouders of verzorgers) verklaart dat hij/zij, zijn/haar zoon/dochter, lid wenst te worden van Neptunus '58 en kennis
heeft genomen van de privacyverklaring van onze vereniging, die te vinden is op www.neptunus58.nl

Datum van inschrijving: _______________________ Handtekening: ___________________________________
Formulier inleveren bij de desbetreffende disciplineleider.
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Informatie voor aanmelden nieuwe leden
Informatie nieuwe leden
Ledenadministratie

Bestuur Neptunus ‘58
Stefan de Kort

neptunus58@zwembond.nl
leden.neptunus58@gmail.com

Bestuursleden/disciplineleiders
Voorzitter:
Penningmeester/secretaris
Ster- en Zwemvaardigheidszwemmen
Waterpolo
Wedstrijdzwemmen
Synchroonzwemmen
Masterzwemmen
Zwemmend redden
Algemeen bestuurslid

vacant
Peter van Aarle
Ronnie van Berlo
Peter van Aarle
Sandra Schellekens
Femke van der Hoeven
Sandra Schellekens
Femke van der Hoeven
Rob van de Ven

06-54320915
06-11181080
06-54320915
06-19328836
06-12995397
06-19328836
06-12995397
06-13440543

petervanaarle58@gmail.com
ronnievanberlo83@gmail.com
petervanaarle58@gmail.com
sandraschellekens@gmail.com
femkevdhoeven71@gmail.com
sandraschellekens@gmail.com
femkevdhoeven71@gmail.com
robven@live.nl

Trainingstijden:
Maandag
18.00-19.00: wedstrijdzwemmen
18.15-19.00: zwemmend redden

Donderdag
18.00-19.00: synchroonzwemmen (alleen even weken)
18.00-19.00: waterpolo
20.45-22.00: synchroonzwemmen (alleen even weken)
21.00-22.30: waterpolo

Dinsdag
18.00-19.00: waterpolo
21.00-22.30: waterpolo
Woensdag
17.30-18.15: ster- en zwemvaardigheidszwemmen
18.15-19.00: wedstrijdzwemmen
21.00-22.00: masterzwemmen

Zaterdag
13.00-14.00: wedstrijdzwemmen
14.30-16.15: synchroonzwemmen
16.15-17.00: ster- en zwemvaardigheidszwemmen
17.00-17.45: ster- en zwemvaardigheidszwemmen

Financiële verplichtingen
Jaarcontributie
Per 1 januari 2021
Algemeen lidmaatschap
Toeslagen:
Ster- en Zwemvaardigheidszwemmen
Wedstrijdzwemmen
Masters
Synchroonzwemmen
Waterpolo
Zwemmend redden

Aspiranten
jonger 10 jaar*
€ 105,00
€ 13,20
€ 35,20
n.v.t.
€ 30,80
€ 49,50
€ 13,20

Junioren
10 t/m 15 jaar*
€ 115,00

Senioren
16 jaar en ouder*
€ 125,00

€ 22,00
€ 26,40
€ 60,50
€ 80,30
n.v.t.
€ 26,40
€ 53,90
€ 60,50
€ 83,60
€ 99,00
€ 22,00
€ 26,40
* Leeftijd die op 1 januari is bereikt

De jaarlijkse contributie is de som van de contributie voor het 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
disciplineleider). Wij hanteren de tarieven van de KNZB voor de startvergunningen (in 2021: € 15,55 tot 12 jaar en
€ 50,20 voor 12 jaar en ouder). De eenmalige inschrijfkosten zijn € 7,50.

