Zwem- en poloclub “Wetterwille” Burgum
Aanmeldingsformulier
Voor- en achternaam
Adres
PC en woonplaats
Geboortedatum en geslacht
Telefoonnummer
e-mailadres

M/V

Hierbij geef ik mij op als lid van Zwem- en poloclub “Wetterwille”.
Met ingang van
…... /….. / 2022
Contributie (per 01/01/2022)
Categorie

Friese 5 (woensdag)
Minioren / selectie t/m 15 jaar
Selectie 16 jaar en ouder
Fitzwemmers
Polo 16 jaar en ouder
Polo t/m 15 jaar
Functionaris met faciliteiten
Functionaris zonder faciliteiten
Studenten*

Contributiebedrag per
kwartaal
€ 30,75
€ 44,70
€ 55,80
€ 41,40
€ 49,50
€ 37,80
€ 24,00
Gratis
€ 26,25

Aankruisen welke
categorie van
toepassing

- Inschrijfgeld éénmalig € 5,00.
- Startvergunning: nodig voor deelname aan wedstrijden. Aanvraag in overleg met trainer.
- Jaarlijks terugkerende kosten worden in november doorberekend aan lid (startvergunning en wedstrijdkosten).
*Studenten: Op aanvraag via secretariaat.
Ondergetekende machtigt Wetterwille tot het per kwartaal automatisch incasseren van de contributie,
startvergunning, wedstrijdkosten (startvergunning en wedstrijdkosten 1 x per jaar) en éénmalig inscrhijfgeld.
IBAN-rekeningnummer
Ten name van
Plaats
Datum
Handtekening*
*Ondertekening door
wettelijke
vertegenwoordiger
indien minderjarig lid.

SVP dit formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de trainer.
- Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor [het doel dat op dit
aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven]
- Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden van onze
organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters, advertenties
- Ik ga akkoord met het privacy- en portretrecht beleid van de organisatie zoals omschreven op
www.wetterwille.com

De zwem- en poloclub “Wetterwille” biedt een aantal mogelijkheden om je zwemvaardigheid te
onderhouden of uit te breiden. Afhankelijk van de discipline waarin je je wilt bekwamen en de tijd die je
aan je trainingen kunt en wilt besteden, bestaat binnen de verschillende afdelingen de mogelijkheid al
of niet deel te nemen aan de competitie.
Wedstrijdzwemmen
Als je erg snel kunt zwemmen en de verschillende zwemslagen beheerst, kom je in aanmerking om
mee te doen aan wedstrijden. Heb je eenmaal besloten mee te doen aan wedstrijden dan ga je wat
vaker trainen en heb je ook een competitieverplichting. Wie weet, misschien doe je nog eens mee aan
de Noordelijke of zelfs Nederlandse kampioenschappen.
Waterpolo
Als je de voorkeur geeft aan een teamsport, dan kun je je opgeven voor waterpolo. Waterpolo is een
balspel waarbij een team bestaat uit 7 spelers of speelsters. Na het aanleren van de verschillende
basisvaardigheden en spelregels kun je in een team worden geplaatst en kun je deelnemen aan
wedstrijden. In dat geval zal je wat vaker trainen. Ook hier is in dat geval sprake van een
competitieverplichting.
Trimgroep zwemmen
Bent u al wat ouder en heeft u net uw diploma gehaald of heeft u het al wat langer?
Ook dan bestaat bij ons de mogelijkheid om onder begeleiding actief met het zwemmen bezig te zijn
waarbij u uw zwemvaardigheid kunt onderhouden en uitbreiden.
Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden.
Het belangrijkst vinden wij echter dat u plezier beleeft aan het zwemmen samen met anderen.
Startvergunning
Voor deelname aan wedstrijden moet een startvergunning worden aangevraagd bij de KNZB.
Aanvragen gaat in overleg met en via de trainer. De startvergunning wordt door het lid zelf betaald.
Jaarlijks wordt door de KNZB het bedrag vastgesteld.
Vrijwilligerswerk
Om een club als Wetterwille draaiende te houden kunnen we niet zonder vrijwilligers. Met name het
inzamelen van oud papier, elke laatste zaterdag van de maand, zorgt voor een lage contributie. Als lid
van Wetterwille of ouder van een minderjarig lid wordt u ingedeeld om mee te helpen met het
inzamelen van oud papier, hierdoor wordt het aantal malen meehelpen beperkt tot 2x per jaar.
Daarnaast zijn er nog andere taken binnen de club, waarbij uw hulp van harte welkom is, dit kan op
verschillende manieren. Iedereen graag iets aankruisen, zodat je daarop ingezet kan worden.
� Wedstrijdfunctionaris, tijdwaarnemer/klokker (zwemmen)
� Lid van een commissie (Sponsorcom./Activiteitencom.)
� Scheidsrechter(polo)
� Bestuursfunctie
� Hulp bij wedstrijden
� Activiteiten
Betaling
De contributie dient bij vooruitbetaling per kwartaal voldaan te worden. Onze administratie is
afgestemd op automatische betaling per bank of giro. Daartoe is nodig dat een machtiging voor bank
of giro wordt getekend. Heeft men bezwaar tegen automatische afschrijving dan dient men zelf tijdig
de contributie via de bank over te maken. Dit brengt het risico met zich mee, dat de betaling wordt
vergeten er wordt dan € 2,25 administratiekosten in rekening gebracht.
Betaling via Rabobank, rekeningnummer NL 38 RABO 0140 8441 47, ten name van Z.P.C.
“Wetterwille”, contributie-inning.
Beëindiging lidmaatschap
Opzeggen per kwartaal te weten per 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december.
Er dient vóór betreffende datum schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd
Bij de ledenadministratie:
M. Slomp, De Hageboek 10, 9251 NN Burgum.
Tel: 0511- 469991. E-mail: wetterwille@zwembond.nl

