
INSCHRIJFFORMULIER VERSIE 201408DEF            Ledenadministratie Zwemvereniging SBC2000 

Postbus 6912, 4802 HX Breda 

ledenadministratie@mysbc.nl 

   Gegevens van het nieuwe lid: 

INSCHRIJFFORMULIER 
ZWEMVERENIGING 
SBC2000 
 
Hij/zij verklaart: 
 
in het bezit te zijn van één of meer 
zwemdiploma’s, te weten:  
 
………………………………………… 
 
…...................................................... 
 
 
geen contributieschuld te hebben bij 
een andere zwemvereniging; 
 
alle aan het lidmaatschap verbonden 
rechten en plichten, zoals deze zijn 
vastgelegd in de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de 
vereniging te aanvaarden; 
 
het inschrijfgeld en de verschuldigde 
contributie te voldoen; 
 
bij beëindiging van het lidmaatschap 
de contributie tot het einde van het 
seizoen (31 juli) of tot het einde van 
het boekjaar (31 december) te 
voldoen; 
 
het lidmaatschap alléén schriftelijk of 
per e-mail te beëindigen t.a.v. de 
Ledenadministratie, zie adres op dit 
inschrijfformulier; 
 
bij aanmelding van minderjarigen dit 
formulier door een ouder c.q. 
verzorger te laten ondertekenen. 
 
 

Achternaam lid: ……………………. ..........................................................  Geboortedatum : ….…….……………. M  /  V     
 
Voorletters: ………….......... Roepnaam:………… …………………………. Beroep …………………………..…………..…. 

 
Adres…..............…...................................................................................... Postcode......................................................... 
 

Woonplaats:……………..…………………………Telefoonnummer(s): ………................................/...........…...................... 
 
E-mail adres: …....................................................................................................................................................(verplicht) 

 
Geeft zich op voor de afdeling (aankruisen wat van toepassing):  

o  Basislid o  FUNdament (Sterrenplan) o  Aquajoggen o  Schoonspringen  (master J  /  N ) 

o  Vrijwilliger o  AquaFUN  o  Trimzwemmen o  Wedstrijdzwemmen  (master  J /  N ) 

o  Donateur o  Zwemvaardigheid 1,2,3 o  Waterpolo o  Aangepast zwemmen “De Dolfijnen” 

 
Omcirkel aantal trainingsuren per week  

(niet van toepassing voor waterpolo) 
 
Alleen voor waterpolo omcirkel categorie 

(door waterpolocommissie vast te stellen) 
 
Naam trainer: ………………………………………  Overschrijving aanvragen:   J  /  N 

Lid met ingang van: ……………………………….    Startvergunning aanvragen:   J  /  N 
 
De jaarcontributie wordt in 12 maandelijkse termijnen automatisch geïncasseerd op basis van een 

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA. Het Incassant ID van ZVSBC200 is NL47ZZZ201294870000. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZV SBC2000 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van ZV SBC2000. Zie onze website voor de machtiging voor standaard Europese incasso SEPA. Als u het niet eens bent met deze afschrijving 

kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarde. 
 

IBAN Rekeningnummer: ………………..………………………..................   t.n.v.  ………....………………………….. 
 
Handtekening (of handtekening ouder/verzorger bij minderjarige): ……………………………………………………….. 
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                                          INSCHRIJFFORMULIER VERSIE 201408DEF         Ledenadministratie Zwemvereniging SBC2000 

Postbus 6912, 4802 HX Breda 

ledenadministratie@mysbc.nl 
 

TOELICHTING INSCHRIJFFORMULIER 
(Bewaar deze toelichting) 
 
Welkom aspirant-lid, 

Met deze toelichting beschikt u over alle voor u relevante gegevens over 
het lidmaatschap bij Zwemvereniging SBC2000.  
Op onze website, www.mysbc.nl, staat alle uitgebreide informatie.  
 

U wordt lid van de vereniging door schriftelijke aanmelding met bovenstaand 

formulier. U levert het bijgevoegde inschrijfformulier volledig ingevuld in bij 
een van de train(st)ers of de ledenadministratie. Aan deze inschrijving zijn 
éénmalig inschrijfkosten verschuldigd. Bij overschrijving van een andere 

vereniging en voor aanvraag van een startvergunning worden de kosten 
apart doorberekend. Na verloop van tijd ontvangt u bericht van de 
ledenadministratie. 

Alvorens iemand besluit definitief lid te worden van de zwemvereniging 
SBC2000 kan een introductieperiode van maximaal 3 lessen worden 
afgesproken. Na de introductieperiode wordt men definitief lid. De 

contributie gaat in op de eerste dag van de introductieperiode. Als het 
aspirant-lid aan het einde van de introductieperiode besluit om geen lid te 
worden is geen contributie verschuldigd. 
 

Jaarcontributie 

De jaarcontributie bestaat uit een vast basistarief vermeerderd met een 
variabel deel afhankelijk van het aantal trainingsuren en/of de teamindeling. 
De jaarcontributie wordt in 12 maandelijkse perioden automatisch 

geïncasseerd. 
 
Bij ziekte of een blessure langer dan 3 maanden kan restitutie of opschorting 

van het variabel deel van de contributie plaatsvinden. U dient dit tijdig en 
schriftelijk aan te vragen bij de trainer met een kopie aan de afdelings- 
commissie. Zij zullen het bestuur adviseren in de te nemen beslissing. 

Verzoeken achteraf worden niet in behandeling genomen.  
 
Als trainingsuur wordt beschouwd een periode van minimaal 45 en 

maximaal 60 minuten. 
 

 
Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.  

Opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar, nl. per 31 juli en 
31 december. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand (dus opzeggen 
dient altijd te gebeuren uiterlijk 30 juni of 30 november! 

 
Het opzeggen kan per e-mail (ledenadministratie@mysbc.nl) of 
schriftelijk t.a.v. de Ledenadministratie, Postbus 6912, 4802 HX Breda 

Opzeggen bij de trainer of mondeling bij een bestuurslid kan niet. U 
ontvangt altijd bericht omtrent het einde van het lidmaatschap. 

 

De contributiebedragen worden jaarlijks in de Algemene Vergadering 
vastgesteld en zijn op te vragen via de website www.mysbc.nl 
 

Wedstrijdkosten 
In de wedstrijdkosten zijn opgenomen de startgelden voor de verschillende 
competitiewedstrijden en de regionale- of landelijke 

kampioenschapwedstrijden en zijn opgenomen in de jaarcontributie voor 
leden in de wedstrijdgroepen. 
 

Startvergunning 
De kosten voor een KNZB startvergunning worden jaarlijks gelijk met de 
eerste incasso doorbelast. De startvergunning is verplicht bij alle 

wedstrijdsporten. 
 
Het aanvragen/opzeggen of overschrijven van de startvergunning kan 

per e-mail (ledenadministratie@mysbc.nl) of schriftelijk t.a.v. de 
Ledenadministratie, Postbus 6912, 4802 HX Breda 
 

De wedstrijdkosten worden jaarlijks in de Algemene Vergadering 
vastgesteld en zijn op te vragen via de website www.mysbc.nl 
 

De betaalde wedstrijdkosten kunnen niet worden gerestitueerd. 
 


