
 
 
Welkom bij ZC’90! 
 
Wat leuk dat je je aanmeldt bij onze vereniging. Je bent van harte welkom! We zwemmen 
sinds 1990 met veel plezier. Sportiviteit, plezier en gezelligheid staan bij ons centraal. 
  
Wanneer zijn de trainingen? 
Je kunt zwemmen op  
Maandag: 06.30 uur – 07.30 uur (volwassenen) 
Dinsdag: 06.30 uur – 07.30 uur (volwassenen) 
Woensdag: 06.30 uur – 07.30 uur (volwassenen) 
Donderdag: 19.30 uur – 20.30 uur (jeugd en volwassenen) 
Zaterdag: 07.30 uur – 08.30 uur (volwassenen) 
  08.30 uur – 09.30 uur (peuters, jeugd en ouders) 
 
Wat heb je nodig? 
Een zwempak of –broek (geen boxershort), een zwembril en eventueel een badmuts. Flippers, 
plankjes en pullbuoys (achtjes om mee te drijven) kun je gebruiken van de vereniging.  
 
Wil je actief zijn in de vereniging? 
Ook dat kan. Je kunt je op verschillende manieren inzetten voor de vereniging. Je kunt 
bijvoorbeeld optreden als toezichthouder of bhv’er. Maar er zijn meer mogelijkheden. Heb je 
interesse? Geerhard Doggenaar en Arie Lemstra vertellen je graag meer.  
 
DUC voor de jeugdleden 
We hebben een gezellige groep jeugdleden in uiteenlopende leeftijden. De UitjesCommissie 
(DUC) organiseert een paar keer per jaar een leuke activiteit voor deze jeugdzwemmers. DUC 
bestaat uit zwemmers die zelf als jeugdlid zijn begonnen en graag het verenigingsgevoel 
versterken.  
 
Contributie per maand 
 Onder 18 jaar 18 jaar en ouder 
1 x zwemmen   € 15,00 € 21,00 
2 x zwemmen € 20,00 € 26,00 
3 x zwemmen € 25,00 € 31,00 
4 x zwemmen € 25,00 € 31,00 
5 x zwemmen € 25,00 € 31,00 
   
Peuterzwemmen € 15,00  
 
Inschrijfgeld 1e lid: € 25,00, hierin begrepen de afdracht aan de KNZB ad € 17,50. Voor de 
volgende gezinsleden is het inschrijfgeld € 15,00. Peuters betalen € 15,00.  
 



INSCHRIJFFORMULIER 
 
Naam : 
 
Roepnaam :       m/v 
 
Voornaam : 
 
Geboortedatum : 
 
Adres : 
 
Postcode :    Woonplaats : 
 
Telefoon :    e-mailadres  : 
 
verzoekt ingaande  : 
 
ingeschreven te worden als lid van ZC '90. Hij/zij wenst deel te nemen aan: 
 
- wedstrijd zwemmen  
- recreatief zwemmen 
- peuter zwemmen 
 
aantal malen per week  1  2  3  4  5 
 
 s.v.p. omcirkelen wat gewenst wordt 
 
Hij/zij zal na inschrijving maandelijks de daarvoor verschuldigde contributie d.m.v. 
automatische overschrijving bij vooruitbetaling voldoen Zie voor rekeningnummer bij 
betalingsregels op het volgende blad. 
Hij/zij is er mee bekend dat het lidmaatschap voor tenminste een half jaar geldt en opzegging 
daarna alleen schriftelijk mogelijk is met inachtneming van één maand opzegtermijn. Een 
opzegging dient uitsluitend aan de ledenadministratie te worden gezonden. 
 
 
 

Handtekening,          
 
 
 
 
 
 
NB Bij opgave van een minderjarige s.v.p. de handtekening van een ouder/verzorger. 
 
Adres ledenadministratie: Steenbokstraat 24, 4105 VA Culemborg 
 



Betalingsregels van zwemvereniging ZC’90 

Graag willen wij u informeren over de regels omtrent de betalingen binnen de vereniging. Hierdoor 
houden we de administratie makkelijk en komt u niet voor verrassingen te staan.  

1. Automatische betalingen: 
ZC'90 werkt niet met automatische incasso's. Dit betekent dat u zelf zorg moet dragen voor het op tijd 
betalen van de contributie.  
Wij adviseren u een automatische bankafschrijving te regelen bij uw eigen bank. Onze bankgegevens zijn: 
Rekeningnummer    NL28 ABNA 0430 988710  

t.n.v. ZC'90 te Culemborg bij de ABN-AMRO.  

2. Omschrijving van de betaling: 
Om uw betalingsgegevens makkelijk te verwerken en om misverstanden te voorkomen, willen wij u vragen 
de volgende gegevens te gebruiken bij betaling.  
Omschrijving van uw betaling:  
• Familie lidnummer: <lidnummer> (die worden door de ledenadministratie uitgegeven)  
• De naam van het lid (die is namelijk niet altijd gelijk aan de naam van de rekeninghouder)  
• Contributie maandelijks/per kwartaal/half jaarlijks/jaarlijks (wat voor u van toepassing is)  
U ontvangt deze gegevens van de ledenadministratie na ontvangst van het inschrijfformulier.  
  
3. Contributie bedrag: 
De hoogte van het contributiebedrag bij ZC'90 is afhankelijk van het aantal keren dat u zwemt. Deze 
bedragen zijn te vinden op onze website. Deze bedragen moeten elke maand over een heel kalender jaar 
betaald worden, hiermee wordt de contributie gelijkmatig verdeeld over het jaar.  

Als u meer of minder gaat zwemmen per week dan heeft dit consequenties voor uw contributie. Wilt u dit 
zelf aan de trainer doorgeven! Houdt u daarna ook rekening met de betaling door aanpassing van uw 
automatische betaling bij de bank.  

4. Lidmaatschap: 
Als u lid wordt van de vereniging dan zijn wij genoodzaakt om inschrijfgeld te vragen. Dit inschrijfgeld 
moet de vereniging afdragen aan de KNZB. Dit inschrijfgeld wordt eenmalig betaald, de bedragen staan op 
het inschrijfformulier.  

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij ZC’90 hanteren wij een verplicht minimaal lidmaatschap van 6 
maanden. Na deze periode is het mogelijk om het lidmaatschap per maand op te zeggen. Als u uw 
lidmaatschap opzegt (wat wij uiteraard betreuren) dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 
1 maand. Die maand moet ook betaald worden. Houdt u hier rekening mee dan komt u niet voor vervelende 
verrassingen te staan.  

5. Genieten van kortingen: 
Als bestuur willen wij de leden tegemoet komen die vooruit de contributies willen voldoen. Dit 
betekent dat u kan profiteren van de volgende kortingen:  
• Jaarcontributie:         korting 5%  
• Halfjaar contributie:    korting 2,5%  
• Kwartaal contributie:   geen korting 
• Maand contributie:     geen korting  
Geld wordt niet terugbetaald als u besluit om eerder te stoppen met zwemmen. 
 
Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn dan kunt u zich wenden tot het bestuur.  

ZC’90 Culemborg - Gezonde sport voor jong en oud!  


