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 • maandag:
21.00 uur • dinsdag:
06.30 uur • woensdag: 06.30 uur • donderdag: 19.40 uur • zaterdag:
07.30 uur • zaterdag:
08.30 uur -

07.30 uur
22.00 uur
07.30 uur
07.30 uur
20.40 uur (jeugd en volwassenen)
08.30 uur
09.30 uur (jeugd en volwassenen)

Wat heb je nodig?
Een zwempak of –broek (geen boxershort), een zwembril en eventueel een badmuts.
Flippers, plankjes en pullbuoys kun je gebruiken van de vereniging.
Wat is de contributie per maand?
1 x zwemmen per week
2 x zwemmen per week
3 x zwemmen per week of vaker

Onder 18 jaar
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00

18 jaar en ouder
€ 21,00
€ 26,00
€ 31,00

Inschrijfgeld
• Nieuwe leden betalen € 25,00 inschrijfgeld.
• Voor volgende gezinsleden is het inschrijfgeld € 15,00.
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Inschrijfformulier
Ik wil met ingang van …………………….. ingeschreven worden als lid van ZC’90.
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
06-nummer:
E-mailadres:

Aantal malen per week zwemmen (omcirkel)

1

2

3 of meer

Foto’s bij ZC’90-activiteiten
ZC’90 maakt incidenteel foto’s tijdens activiteiten in of rond het bad, bijvoorbeeld tijdens een
speciale training of tijdens het koffie-uurtje. Deze foto’s kunnen geplaatst worden op de
website of op social media van ZC’90. Als je niet op de foto wilt, vragen we je om daar zelf
rekening mee te houden.
Whatsappgroep Zwemmers ZC’90
Zodra je lid wordt van ZC’90, ontvang je automatisch de nieuwsbrief per e-mail. Daarnaast is er
een Whatsapp-groep Zwemmers ZC’90. Hierin komen urgente meldingen te staan, bijvoorbeeld
als het bad onverhoopt dicht is vanwege een storing. We voegen je graag toe aan deze
appgroep. Wil je niet (meer) deelnemen, dan kun je je uiteraard meteen afmelden.
Handtekening voor akkoord (tot 16 jaar tekenen ouders/verzorgers)
Met het plaatsen van je handtekening ga je akkoord met de betalingsregels, zie de volgende
pagina Betalingsregels ZC’90 (pagina 3 en 4).

………………………………….

Handtekening

………………………………….

Naam

………………………………….

Datum
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Betalingsregels ZC'90
1. Zelf zorgen voor de betaling
ZC'90 werkt niet met automatische incasso's. Dit betekent dat je zelf moet zorgen voor het op
tijd betalen van de contributie. De betaling moet binnen zijn voorafgaand aan de periode waarin
je zwemt.
Wij verzoeken je een automatische bankafschrijving te regelen bij je eigen bank.
Onze bankgegevens zijn:
Rekeningnummer NL28 ABNA 0430 9887 10
Ten name van
ZC'90 Culemborg
2. De contributie
De hoogte van de contributie hangt samen met het aantal keren dat je wilt zwemmen. Zwem je
drie keer per week, dan betaal je het maximale tarief. ZC’90 rekent 12 maanden per jaar
contributie.
Onder 18 jaar
18 jaar en ouder
1 x zwemmen p/w
€ 15,00
€ 21,00
2 x zwemmen p/w
€ 20,00
€ 26,00
3 x zwemmen p/w of meer
€ 25,00
€ 31,00
3. Familie-lidnummer, naam zwemmer en betalingsfrequentie vermelden
Om je betalingsgegevens makkelijk te verwerken en om misverstanden te voorkomen, vragen
we je de volgende gegevens te gebruiken bij betaling:
• Familie-lidnummer (ontvang je van ledenadministratie)
• Naam zwemmer
• Betalingsfrequentie (maand, kwartaal, jaar)
4. Eenmalig inschrijfgeld
Als je lid wordt van de vereniging, dan vragen wij inschrijfgeld. Dit inschrijfgeld moet de
vereniging afdragen aan de KNZB. De inschrijfkosten bedragen:
•
•

EUR 25,- voor jeugd en volwassenen;
EUR 15,- wanneer er al een gezinslid is ingeschreven bij ZC’90.

5. Lidmaatschap opzeggen
Bij het aangaan van een lidmaatschap bij ZC’90 hanteren wij een verplicht minimaal
lidmaatschap van 6 maanden.
Na 6 maanden kun je maandelijks opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand.
Eerst even melden bij je trainer en vervolgens stuur je een e-mail naar ledenadministratie@zc90.nl.
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6. Genieten van korting
Je kunt profiteren van kortingen als je per jaar of halfjaar betaalt:
Jaarcontributie:
korting 5%
Halfjaarcontributie:
korting 2,5%
Kwartaalcontributie:
geen korting
Maandcontributie:
geen korting
Geld wordt niet terugbetaald als je besluit om eerder te stoppen met zwemmen.
7. Nullijn
Kun je een aaneengesloten periode niet zwemmen, bijvoorbeeld om medische redenen? Dan
biedt ZC’90, na akkoord van het bestuur, de mogelijkheid tot een zogenaamde ‘nullijn’. Je
betaalt dan het verlaagde vaste bedrag van € 5,- per maand. Dit kan vanaf minimaal 2 maanden
uitval.
Wil je aanspraak maken op de nullijn, vraag dit dan per mail aan via de secretaris
(secretariaat@zc90.nl). Het bestuur besluit over de toekenning van de nullijn in de
eerstvolgende bestuursvergadering – en zo mogelijk eerder. Geef in je mail aan hoe lang je
gebruik wilt maken van deze nullijn.
NB: Deze regeling geldt niet in de zomermaanden juli en augustus
8. Wijzigingen doorgeven
Ga je meer of minder zwemmen per week, dan heeft dit consequenties voor de contributie. Wij
verzoeken je dit zelf aan de trainer en aan de ledenadministratie door te geven. Vergeet niet
daarna de (automatische) betaling bij je bank aan te passen.
Stuur je mail met de wijziging naar Henk Bosma. Hij regelt de ledenadministratie en houdt deze
up-to-date. Dus ook als je verhuist of als er iets verandert in je gegevens, verzoeken we je de
wijziging door te geven aan Henk via ledenadministratie@zc90.nl.
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