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Lidmaatschap Z&PC "de Reuring"

Achternaam:

Voorletters: Roepnaam:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum: Geslacht: Zwemdiploma's:

Telefoon: Mobiel:

E-mail:

Hoe ben je bij onze vereniging gekomen?

Waterpolo* Master zwemmen Via bestaand lid

Recreatief zwemmen                            G(ewoon) Zwemmen                                                          Via vriend/vriendin/familie

Selectie Zwemmen** Via Flyer/Internet

Ik lever graag een bijdrage aan de trainingen/wedstrijden, bijvoorbeeld als official, begeleider, trainer of bardienst in het clubhuis.

Ik zie mezelf (op termijn) wel als commissie- of bestuurslid

Ik vind het leuk om één of twee keer per jaar mee te doen met het organiseren van een evenement

Ik heb zelf ook een leuk idee om mezelf in te zetten voor de vereniging

Daar heb ik nu even geen beeld bij, vraag het mij later nog eens

Datum:

Naam:

Handtekening:

Gegevens:

Voorwaarden:

Kan jij ook iets voor de vereniging betekenen?

Ondertekening (voor leden tot 18 jaar dient een ouder/verzorger mede te ondertekenen)

Machtiging

www.dereuring.nl

Bij welke afdeling begin je?

Z&PC "de Reuring" zal deze afboeking per kwartaal laten plaatsvinden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IBAN Rekeningnummer

Het lidmaastchap is voor minimaal 1 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengt, telkens met 1 jaar.

Opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. (bij voorkeur via ledenadministratie@zpcdereuring.nl)

Voor actuele (e-mail)adressen en huidige contributietarieven zie onze website, www.dereuring.nl.

Wij hopen dat leden en/of ouders van leden ook een bepaalde inspanning kunnen leveren om deelname aan trainingen en wedstrijden mogelijk te maken. 

Hier kun je aangeven welke taak het beste bij jou past of hoe je van dienst kunt zijn:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Z&PC "de Reuring" te langedijk de bedragen, die verschuldigt zijn wegens contributie, 

start- en wedstrijdgelden af te schrijven van rekeningnummer:

*    Als de aanmelding Waterpolo betreft tevens een recente pasfoto inleveren

** Na toelating door de hoofdtrainer Zwemmen
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