
      invullen door PFC Rheden: ingangsdatum:    - - / - - / 20-- 

AANVRAAG LIDMAATSCHAP 
PFC Rheden: aangesloten bij de K.N.Z.B. 

(gaarne invullen in hoofdletters) 

Achternaam:  …………………………………. Voorletters : ..................................................man/vrouw 

Roepnaam: …………………………………. Geb.datum: ……………………………………… 

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

Woonplaats: …………………………………. Telefoonnr: ……………………………………… 

Emailadres: ......................................................................................................................................... 
 

Wenst lid te worden van PFC Rheden en aanvaardt hiermede het persoonlijk lidmaatschap van de K.N.Z.B. met alle daaraan 

verbonden rechten en verplichtingen, en verklaart zich tevens bekend met de statuten en het huishoudelijk reglement (exemplaren 

daarvan zijn verkrijgbaar via de website PFCRheden.nl).  

Hij/zij verklaart hiermede wel/geen lid te zijn of te zijn geweest van een andere zwemvereniging en wel/geen contributieschuld 

daarvan te hebben. De contributie (zie onder) wordt per vooruitbetaling van één maand via de bank automatisch geïnd. Een 

machtiging daartoe treft u hierbij onderaan. Deze machtiging geldt tevens voor het éénmalige inschrijfgeld ad € 10,00. En indien 

van toepassing voor het SuperSpetters-pakket ad € 27,50. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 
1 juli of 31 december van het verenigingsjaar. Indien opzegging na deze data geschiedt is de volle contributie over het 

daaropvolgende halfjaar verschuldigd. 

 

Activiteit Contributie per maand 

�  Zwemles, SuperSpetters € 25,00 

�  Carrousel  € 20,00 

�  Minipolo € 20,00 

�  Recreatief/Master* € 20,00 

�  Wedstrijdsporter tot en met 15 jaar  zwemmen/waterpolo/synchroon* € 25,00 

�  Wedstrijdsporter vanaf 16 jaar zwemmen/waterpolo/synchroon* € 27,50 

�  Rustend € 50,00 per jaar 

�  Gezinslidmaatschap 3e gezinslid 10% korting, 4e gezinslid 50% korting, overige leden gratis* 

(* doorhalen wat niet van toepassing is) 

Medische keuring:  
Deze is niet verplicht gesteld door de zwembond. Wij raden u aan dit zelf bij te houden. Dit kan door uw eigen huisarts of via 

Sport Medisch Centrum (S.M.A.)  
 

Een vereniging kan alleen functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers. Hulp daarbij is welkom. Bereid tot hulp bij: 

�  bestuur/commissie    �  training/coaching   �  jury/scheidsrechter   �  ad hoc werkzaamheden  
 

Ondertekening*: 

   

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

(* minderjarigen dienen dit formulier te laten ondertekenen door een ouder of voogd) 
 

MACHTIGINGSKAART 
Ondergetekende:       (Gaarne invullen in hoofdletters) 

Naam en voorletters : ………………………………………………..  

Adres   : ……………………………………………….. 

Postcode/woonplaats : ……………………………………………….. 

IBAN   : ……………………………………………….. 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van PFC Rheden om van zijn/haar 

rekening bedragen af te schrijven wegens de maandelijkse contributie van het lidmaatschap.In deze machtiging zijn ook 

inbegrepen het éénmalige inschrijfgeld, door de KNZB in rekening te brengen overschrijvingskosten, eenmalige kosten pakket 

SuperSpetters(indien van toepassing) en de jaarlijkse kosten van de startvergunning voor wedstrijdsporters en de jaarlijkse 

contributie voor KNZB (bond en kring) alsmede eventuele tuchtrechtelijke boetes.  

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar 

eigen giro of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.  

 

 

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

 

Na invulling en ondertekening dit formulier inleveren bij een bestuurslid of opsturen aan:  

PFC Rheden  

Postbus 142  

6880 AC Velp  


