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Z.V. De Ham Z.C.   
  

Ledenadministrateur:        

Mevr. T. Suitela                                  

p/a Willem Sijpesteijnstraat 57                                                          Opgericht 13 augustus 1924 

1566 KG Assendelft 

06-44888118 

E-mail: ledenadministratie@zvdeham.nl 

                                                        

Dit formulier dient volledig ingevuld, te worden ingezonden bij onze 

ledenadministrateur. 

 

 

 

Achternaam         : _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.        

 

Voornamen         : _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  

 

Roepnaam                   : _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 

Geboortedatum          : _._ - _._ - _._._._. 

 

Geslacht                      : M / V   

 

Adres         : _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 

Postcode/ Woonplaats  : _._._._._._./_._._._._._._._._._._._._._._.    

 

Telefoonnummer         : _._._._._._._._._._. 

 

Mobiel nummer         : _._._._._._._._._._. 

 

Mailadres         : _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 

Geeft zich op voor       : O Instroom/Elementair zwemmen 

                                   O Recreatief 

                                   O Wedstrijdzwemmen 

                                   O Waterpolo 

 

 

Medische zaken 

In verband met adequate begeleiding en veiligheid van onze sporters tijdens de zwem- en polo-

uren, dient Z.V. De Ham Z.C. te worden geïnformeerd omtrent eventueel relevante medische 

bijzonderheden. Middels ondertekening van dit formulier, bevestigt u tevens de vereniging 

hieromtrent nu en in de toekomst volledig te informeren.   

 

Medische bijzonderheden:  O  Nee  O Ja 

 

(indien ja, gaarne duidelijk omschrijven) 
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Bankgegevens ondergetekende 

 

               

IBAN :_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.           

 

Naam bank  :_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  

 

Tenaamstelling  :_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Z.V. De Ham Z.C. 

de contributie in 12 termijnen af te schrijven van bovengenoemde bank-

/girorekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 dagen de 

tijd om uw bank-/girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. In het 

geval de machtiging niet tot uitvoer kan worden gebracht, wordt een betaalverzoek 

verstuurd met een opslag administratiekosten van € 3,- . 

 

Tevens verklaart betrokkene middels ondertekening, geen achterstallige financiële 

verplichtingen te hebben bij een andere sportvereniging. 

 

Op alle leden zijn de statuten en het huishoudelijke reglement van Z.V. De Ham Z.C. van 

toepassing.  

 

 

Naam :_._._._._._._._._._._._._._._._.   Datum :_._._._._._._._._._._._._._._._. 

 

 

Handtekening:_._._._._._._._._._._._._._._._.  

(bij minderjarigen: handtekening ouder of voogd) 

 

 
Algemene regels 
       Ieder lid dient minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A en B. Door ondertekening van  
       het formulier erkent u van deze voorwaarde op de hoogte zijn en bevestigt u dat het beoogde  
       lid aan deze voorwaarde voldoet; 
       In geval van medische bijzonderheden van de betreffende zwemmer, dient dit op het     

       formulier te worden vermeld.  
       Door ondertekening van dit formulier bevestigt u e.a. naar waarheid te hebben ingevuld. De contributie 
       wordt in 12 termijnen, telkens in de laatste week van de maand, middels automatische machtiging geïnd. 
       In februari wordt het KNZB lidmaatschapsgeld geïnd. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig  € 11,50. 
       Bij de contributie inbegrepen zijn: lidmaatschapsgelden, bad-entree voor wedstrijden, trainingen, bonds-  
       en districtcontributies en kosten startnummers. Niet inbegrepen zijn: Kosten van toernooien die niet  

       door de Ham zijn georganiseerd, WOC kosten, alsmede vervoerskosten; 
U kunt het lidmaatschap alleen schriftelijk beëindigen vóór 1 juli of 25 december van het betreffende 
jaar en gaat respectievelijk per 1 juli van het jaar dan wel per 1 januari hierop volgend in. De beëindiging 
per 1 juli betreft een tussentijdse opzegging.  
 
De opzegging dient schriftelijk per e-mail bij de ledenadministrateur van Z.V. De Ham Z.C. te geschieden 
en gaat pas in na bevestiging door Z.V. De Ham Z.C.  

 
 
Aansprakelijkheid 
De vereniging ZV DE HAM ZC heeft haar aansprakelijkheid jegens derden en haar leden beperkt tot het bedrag 

dat haar verzekering in voorkomend geval uitkeert. In geval haar verzekering niet of onvoldoende uitkeert, dan 
is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van € 300,-. Nadere informatie hieromtrent is 
opgenomen op de website van de vereniging.   


