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INSCHRIJFFORMULIER 

Bij schrijf ik mij in als lid van uw vereniging. Ik geef mij op voor: 

❏ Zwemmen    ❏  Synchroonzwemmen ❏  Waterpolo ❏  Trimzwemmen

  Ik ben in het bezit van de zwemdiploma’s en/of brevetten: ............................  

 Ik ga meer dan 2x trainen per week. 

 Ik ga meedoen met wedstrijden. 

 Ik heb bezwaar als ik of mijn zoon/dochter afgebeeld is op 

beeldmateriaal van clubactiviteiten. 

 Waarom heb je gekozen voor de zwemsport?

................................................ 

 Hoe ben je bij ZEW terecht gekomen?

................................................ 
*doorhalen wat niet van toepassing is

Achternaam: .................................................................................................. 

Roepnaam: ......................... Voornamen voluit:................................................ 

Straat: .......................................................................................................... 

Postcode en Woonplaats: ................................................................................. 

Geboortedatum: ...................................................................   Geslacht: 

Telefoonnummer: ............................ Mobiele nummer: ..................................... 

E-mailadres: ................................................................................................ 

ZEW heeft een beleidsnotitie “Sociaal Veilig Sporten” opgesteld. Wij verwachten dat 
ieder lid van onze vereniging op de hoogte is van deze omgangsregels. Van kaderleden 
verwachten wij naast een relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook dat zij de 
gedragsregels vrijwilligers & kaderleden naleven. Download ons privacy beleid via 
http://zew-ermelo.nl/praktisch/privacy-policy/     

Opzeggen van het lidmaatschap kan elk kwartaal. Het uitschrijfformulier vindt u op 
onze site: www.zew-ermelo.nl/praktisch. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand 
voorafgaand aan het kwartaal. Voorbeeld: uiterlijk 1 juni opzeggen bij beëindigen 
lidmaatschap per 1 juli. 

Het aanmeldformulier graag uitprinten en invullen, daarna ondertekend 
inleveren bij trainer of mailen naar ledenadministratie@zew-ermelo.nl of 
opsturen naar Ledenadministratie ZEW, Postbus 124, 3850 AC Ermelo  

http://zew-ermelo.nl/praktisch/privacy-policy/
http://www.zew-ermelo.nl/praktisch
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Wijze van contributiebetaling 
SEPA Machtiging standaard Europese incasso 

Naam : EZ&PV ZEW Zon en Water 

Adres : Postbus 124 

Postcode : 3850 AC 

Woonplaats : Ermelo 

Land : Nederland 

Kenmerk machtiging : Wordt verstrekt na aanmelding 

Beschrijving van onderliggend contract : Contributie 

Type betaling : Doorlopend 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan EZ&PV Zon en Water 
Standaard Europese incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van EZ&PV Zon en Water. 
Incasso's worden per kwartaal uitgevoerd en kunnen naast contributie ook eenmalige 
startvergunningskosten (standaard zijn deze bij de contributie inbegrepen) of boetes 
zijn indien van toepassing. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Een dergelijk verzoek moet binnen acht weken na de datum van 
afschrijving ingediend. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Voor vragen over de contributie e.d. kunt u een e-mail sturen naar de penningmeester: 
finance@zew-ermelo.nl 

(In te vullen door geïncasseerde) 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………...………. 

Postcode/Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………. 

Rekeningnummer (IBAN):  ……………………………………………………………………………………. 

BIC (de code van uw bank): ……………………………………………………………………………….… 

(U kunt uw IBAN-rekeningnummer en BIC op uw rekeningafschriften vinden.) 

Datum: ……………………………… Naam: ………………………………………………………… 

Plaats: ………………………………. Handtekening: …………………………………………… 

 (indien jonger dan 18 jaar, laten tekenen door één van de ouders/voogd) 
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