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1. Inschrijving 
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Voornaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Postcode en Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Telefoon : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Geboortedatum : ……… - ……… - ……………… Geslacht:  M / V* 
Heeft zwemdiploma : ………………………………………… minimaal B 
 

Andere vereniging : graag overgeschreven van vereniging ………………….…………………..………………………………………………………. 
 naar Zwemvereniging Hoorn, met ingang van de datum  ……...… - ….…..… - ….…….….. 
 Hij/zij* heeft wel/geen* contributieschuld**. 
 
Activiteiten 

 

Zwemmen ☐ minioren, jongens t/m 12 jr. en meisjes t/m 11 jr. 
 ☐ junioren/jeugd 
 ☐ senioren 
 ☐ master 
 

Waterpolo ☐ jeugd 
 ☐ heren 
 ☐ dames 
 

Recreanten ☐ jeugd, dames en heren 
 
 

Open water ☐ jeugd, dames en heren 
 
 

Gaat trainen op ‘s ochtends ☐ ma ☐ di ☐ wo ☐ do ☐ vr ☐ za ☐ zo 
 ‘s avonds ☒ ma ☐ di ☐ wo ☐ do ☐ vr 

2. Machtiging 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging aan de Zwemvereniging Hoorn om 
gelden van zijn/haar onder genoemde bankrekening af te schrijven voor de contributie. 
De contributie wordt in 4 keer afgeschreven, te weten in februari, mei, augustus en november. 
IBAN-nummer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Ten name van : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Postcode : ……………………………………..…..… Woonplaats: ……………………………………..……………………………………………………...… 
Betreft lidmaatschap van : Zwemvereniging Hoorn 
 
Als een lid aan extra trainingen zal deelnemen worden deze automatisch in rekening gebracht. 
Het verenigingsjaar loopt tot en met 31 december. 
Opzegging is mogelijk per 30 juni en per 31 december van elk jaar met inachtneming van een maand 
opzegtermijn. 
Contributie is altijd verschuldigd voor een volledig verenigingsjaar. 

Aanmeldingsformulier 

Ledenadministratie: 
 
 
 
 

Website: www.zvhoorn.nl 
Info: info@zvhoorn.nl 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
** Bij lidmaatschap van een andere vereniging kan zo nodig informatie worden ingewonnen. 
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Eventuele K.N.Z.B.-boetes worden apart in rekening gebracht bij de betrokken leden. 
 
Naast het basisbedrag (trainingskosten) kunnen tot de contributie behoren: 
- inschrijfgeld 
- overschrijvingskosten 
- startvergunning 
- badgeld waterpolowedstrijden, zwemwedstrijden 

3. Vrijwilligers inzet 
 

Een vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. 
Daarom vragen wij u als persoon of ouder/verzorger of u iets voor onze vereniging zou willen doen. 
Wellicht kunt u beroepshalve iets voor onze vereniging betekenen. 
Enkele mogelijkheden zijn: 
- Trainer/coach/begeleiding bij wedstrijden 
- Official/tijdwaarnemer bij wedstrijden 
- Hulp bij de (thuis )wedstrijden  
- Lid worden van bestuur of commissie  

o Er zijn diverse commissies binnen de vereniging 
 Zwemcommissie 
 Waterpolocommissie 
 Wedstrijd secretariaat 
 Bijzondere activiteiten commissie 

- PR activiteiten 
- Website, onderhoud 
- Kleine klusjes 
Zwemvereniging Hoorn wil graag de taken zo veel mogelijk verdelen, zodat niet alles op dezelfde 
schouders terecht komt. 
 
Zonder uw inzet is het onmogelijk om een vereniging als Zwemvereniging Hoorn draaiende te houden. 
☐ U kunt mij altijd benaderen, en dan beslis ik wel of ik iets kan doen. 

Uw naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Beroep : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
E-mail adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 

☐ Ja, ik wil iets betekenen voor de vereniging. 
Uw naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Beroep : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
E-mail adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
Uw keuze : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 

☐ Nee, ik kan niets voor de vereniging betekenen. 
 
Wilt u meer informatie mail naar info@zvhoorn.nl  
Vanzelfsprekend worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. 
 
Ondergetekende of ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige, verleent het bestuur van 
Zwemvereniging Hoorn toestemming tot het verrichten van alle rechtshandelingen die uit de statuten 
van de vereniging voortvloeien. De statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn verkrijgbaar bij de 
bestuursleden of via de website. 
 
Datum: Handtekening: 
 
…………………………………………… …………………………………………… 

 
 Naam: …………………………………………… 
 

U aanvaardt het lidmaatschap van de K.N.Z.B., met alle daaraan verbonden rechten, plichten en kosten. 
 


