
 

 

Inschrijfformulier ZVBrunssum (versie 4.0) 

Inschrijfformulier ZVBrunssum 
 
Dit formulier invullen en inleveren bij de trainer. De trainer controleert startdatum lidmaatschap.  
Proefzwemmen is maximaal één maand. 

 

Startdatum lidmaatschap:  ____________________________________________________________ 

Kruis gewenst lidmaatschap aan (meerdere zijn mogelijk):  
 masterszwemmen  synchroonzwemmen /  waterpolo /  wedstrijdzwemmen /  steunend lid 

 

Voornaam  ______________________________________________________________ M / V 

Achternaam  ___________________________________________________________________  

Adres  ___________________________________________________________________  

Postcode  ________________________ Woonplaats _________________________________ 

Telefoon  ________________________ Mobiel _____________________________________ 

E-mail ouders  ___________________________________________________________________  

E-mail kind   ___________________________________________________________________  

Geboortedatum  ___________________________________________________________________  

Zwemdiploma’s  ___________________________________________________________________  

 
Zijn er gezondheidsklachten of risico’s?                      ja / nee  

Heb jij eerder bij een zwemvereniging gezwommen?     ja, bij vereniging ___________________ / nee *) 

 

 
Ondertekening: 
Naam trainer:  _____________________  Handtekening trainer: ____________________ 

Naam inschrijver:  _____________________  Handtekening inschrijver: ____________________ 

 

Hieronder in te vullen door de penningmeester/ledenadministratie: 

Datum inschrijving verwerkt en bevestiging verzonden:____________________________________  

 

*) doorhalen wat niet van toepassing is  
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Informatie over lidmaatschap 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bij ZVBrunssum bedraagt eenmalig 10 euro.  
 
Contributie 
De maandcontributie bedraagt 25 euro voor het 1ste lid van één gezin. 
De maandcontributie bedraagt 23 euro voor het 2de lid van één gezin. 
De maandcontributie bedraagt 21 euro voor alle volgende leden uit één gezin.  
De maandcontributie voor het masterszwemmen bedraagt 15 euro.  
Voor een steunend lidmaatschap bedragen de kosten 15 euro per jaar. 
 
Bij inschrijving dient één maand contributie en het inschrijfgeld te worden voldaan.  
 
Startvergunning 
De startvergunning is voor alle leden die aan wedstrijden deelnemen verplicht. Vanaf 12 jaar dient voor de 
startvergunning betaald te worden. De kosten van de startvergunning bedragen 35 euro voor het jaar 2015 en 
2016 en dienen in januari te worden betaald. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar 
worden de kosten van de startvergunning niet terugbetaald. 
 
Contributie betalen 
Het inschrijfgeld en de maandelijkse contributie kunnen uitsluitend via bankoverschrijving worden voldaan.  
De contributie dient aan het begin van iedere kalendermaand te worden overgeboekt op rekeningnummer 
NL90SNSB0822284804 op naam van Zwem en Polovereniging Brunssum.  
Vermeld hierbij: voor- en achternaam van het lid waarvoor de contributie betaald wordt. 
 
Beëindiging lidmaatschap  
Afmelden kan alleen schriftelijk. Dit kan door middel van een brief of e-mail gericht aan het 
correspondentieadres of via zvb.leden@gmail.com. 
De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand en kan alleen per de eerste van de maand.  
Bijvoorbeeld: Op 4 april zeg je schriftelijk het lidmaatschap op. Over de maanden april en mei ben je dan nog 
de contributie verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt in dit voorbeeld op 31 mei. 
 
De beëindiging zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd door ZVBrunssum.  
Let erop dat je een bevestigingsbericht ontvangt.  
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Algemene informatie 
In onderstaande zwembaden vinden de trainingen plaats: 
Zwembad De Bronspot, Koutenveld 1b te Brunssum 
Synchroonzwemmen: Afnorth, Rimburgerweg 30 te Brunssum 
 
Secretariaat E-mail 
Secretaris  zvb.brunssum@gmail.com 
Penningmeester zvb.penningmeester@gmail.com 
Ledenadministratie zvb.leden@gmail.com 
Wedstrijdzwemmen en masters zwemcommissie.zvb@gmail.com 
Waterpolo waterpolo.zvb@gmail.com 
Synchroonzwemmen en masters synchro.zvb@gmail.com 
Redactie nieuwsbrief nieuwsbrief.zvb@gmail.com 
Activiteitencommissie zvb.activiteiten@gmail.com 
 
Adresgegevens 
ZVBrunssum 
Postbus 313 
6440 AH  Brunssum 
www.zvbrunssum.nl 
 

 

Informatiebrief nieuwe leden 
Per zwemsport is een informatiebrief beschikbaar. Heb je deze nog niet gehad? Vraag er naar bij de trainer. 

 
Trainingstijden 
Per onderdeel en leeftijdscategorie zijn verschillende trainingstijden. Deze kun je terugvinden op de website 
www.zvbrunssum.nl.  
 
Nieuwsbrief ZVBrunssum 
ZVBrunssum heeft een nieuwsbrief met belangrijke aankondigen, uitslagen van wedstrijden en andere 
activiteiten. De nieuwsbrief wordt gemaakt door en voor leden. Bijdragen zijn welkom via 
nieuwsbrief.zvb@gmail.com. Ieder nieuw lid wordt hier automatisch voor ingeschreven.  
 
Clubkleding 
Als vereniging proberen we als eenheid naar buiten toe op te treden. Dit komt onder meer tot uiting door het 
gebruik van clubkleding. Wij verwachten van leden die aan wedstrijden deelnemen dat ze minimaal een 
poloshirt van ZVBrunssum dragen tijdens de wedstrijden. Meer informatie via www.zvbrunssum.nl. 
 
Vrijwilligerswerk voor ZVBrunssum 
ZVBrunssum is afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers. Dit kan variëren van een enkele keer dat wij bij 
een activiteit hulp nodig hebben tot wekelijkse inzet bijvoorbeeld hulp aan de badrand zoals hulptrainer of 
official, BHV-er of lid worden van een bestuur of commissie.  
Wil jij of je ouders ook mee helpen? Aanmelden voor vrijwilligerswerk kan bij de secretaris of de trainer dan 
kunnen we samen bekijken wat het beste bij jou past. Met vrijwilligerswerk kan je al beginnen vanaf 15 jaar. 
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