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Koninklijke Nederlandse Zwem Bond 
 

Zwem & Polo Club Rotterdam 
Opgericht 1 januari 2006. Ontstaan uit een fusie tussen zv Rotterdam, sv RET afd. zwemmen en RZ&PC Rijnmond 

 

 
 

WWW.ZPC-ROTTERDAM.NL 

 

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP 
 

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

Voorletters ………………………….…………………………………………………………… 

Voornamen:  ………………………….…………………………………………………………… 

Roepnaam: ………………………….…………………………………………………………… 

Geboortedatum:  …………………………. Geboorteplaats: …..……….……..…………………… 

Geslacht: � Man  
� Vrouw 

Straat: ………………………….…………………………………………………………… 

Postcode: ……………………….……….…… Plaats: ………..…………………………..… 

Telefoonnummer (privé): ………………………….…………………………………………………………… 

Telefoonnummer (mobiel): ………………………….…………………………………………………………… 

E-mail adres: ………………………….…………………………………………………………… 

Geboorteland vader**: ………………………….…………………………………………………………… 

Geboorteland moeder**: ………………………….…………………………………………………………… 

Betaling contributie*** via: � Automatische incasso in 4 kwartalen (incasso geschiedt einde 1
e
 maand van kwartaal ) 

� Eenmalige jaarlijkse overboeking (jaarlijks vóór 31 januari of binnen 1 maand na aanmelding) 

Bank- of postgironummer: 
 

� Bankrekening nummer: …………………………………………………… 
� Girorekening nummer: …………………………………………………… 

De aanvrager is in contact gekomen met 
Z&PC Rotterdam via 

 

� een lid van Z&PC Rotterdam 
� onze website 
� een advertentie 
� ZWEM-event 
� anders  ………………………………………………………………………..………………………. 

 
Wenst toe te treden tot Zwem & Polo Club Rotterdam als: 
 

� Lid van de afdeling waterpolo 
� Lid van de afdeling wedstrijd zwemmen / SwimKick 
� Lid van de afdeling recreatief zwemmen 
� Donateur 
� Kaderlid 
� Lid Ouder & Kind Zwemmen (alleen voor kinderen van leden) 

 

 
Met ondertekening van dit formulier aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van de K.N.Z.B. en de vereniging Zwem en Polo Club Rotterdam met alle daaraan 
verbonden rechten en verplichtingen. Tevens verplicht hij/zij zich tot het voldoen van de verschuldigde contributie binnen het jaar dat deze geldt. 
 

Datum  Handtekening aanvrager*  Handtekening ouder of verzorger* 

 

…………………………..……. 

  

…………………………..……………… 

  

…………………………..………………. 

Naam: ………………………………….. 

Adres: ………………………………….. 

PC+Plaats: …………………………….. 
     

* Indien de aanvrager minderjarig is, dient tevens één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.  
** Deze gegevens worden gebruikt voor een telling in het kader van deelname aan het project Swim2gether; alleen van toepassing voor personen t/m 23 jaar. 
*** De contributies worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en worden in het verenigingsorgaan gepubliceerd. Betaling geschiedt 
jaarlijks in termijnen per automatisch incasso in 4 kwartalen; incasso aan eind 1

e
 maand ieder kwartaal of via eenmalige jaarlijkse overboeking. Indien gewenst 

kan incasso ook in 1 termijn geschieden; het lid dient dit aan te geven bij de penningmeester. 
*** Indien u in dit formulier kiest voor automatische incasso, gaat u bij ondertekening akkoord met het door Z&PC Rotterdam periodiek afschrijven van de 
benodigde gelden van uw rekening. Ten behoeve van de bewijsvoering naar de financiële instellingen dient U echter het aparte machtigingsformulier (via de 
website te downloaden) te ondertekenen en toe te sturen naar de penningmeester.  

 

Voorwaarden: 
- Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de Voorwaarden en Reglementen van de vereniging zoals in de Statuten (d.d 1-1-2006) en het Huishoudelijk Reglement vermeld.  
- Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, tenzij in het Huishoudelijk Reglement anders aangegeven.  
- Lidmaatschappen die aangegaan worden hangende het verenigingsjaar worden evenredig belast met een minimum contributie van 50% van het jaarbedrag voor alle op dit formulier 

genoemde onderdelen.  
- Het lidmaatschap betreft de periode van een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij tenminste een maand vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk wordt afgemeld. 

Opzeggingen worden alleen geaccepteerd indien schriftelijk (geen e-mail)  verstuurd aan de penningmeester en/of ledenadministrateur. 
 

Uw persoonlijke gegevens worden door Z&PC Rotterdam niet zonder uw medeweten en toestemming aan derden verkocht, verspreid of verstrekt. 

s.v.p. pasfoto aanhechten 
of digitaal versturen naar 

penningmeester@zpc-rotterdam.nl 
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Waterpolo  

  
Vorige vereniging + plaats ……………………………………………………………………………………………………………… 

Speelniveau � Bond / District / Kring  

Startkaartnummer ……………………………………………………………………………………………………………… 

W-legitimatie 
� ja, nummer ……………………………………………………………………………………………. 
� nee 

Scheidsrechterbevoegdheid 
� ja         ( Bond / District / ZRO ) 
� nee 

Lifeguard 
� ja 
� nee 

In bezit van geldig: EHBO ? 
� ja 
� nee 

BHV ? 
� ja 
� nee  

Bijzonderheden  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Wedstrijd Zwemmen  

  
Vorige vereniging + plaats ……………………………………………………………………………………………………………… 

Niveau � ……………… / ……………… / ……………… 

Startkaartnummer ……………………………………………………………………………………………………………… 

W-legitimatie � ja, nummer ……………………………………………………………………………………………. 
� nee 

Scheidsrechterbevoegdheid � ja          
� nee 

Lifeguard � ja 
� nee 

In bezit van geldig: EHBO ? 
� ja 
� nee 

BHV ? 
� ja 
� nee  

Bijzonderheden  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Recreatief zwemmen  

  
Vorige vereniging + plaats ……………………………………………………………………………………………………………… 

Lifeguard � ja 
� nee 

In bezit van geldig: EHBO ? 
� ja 
� nee 

BHV ? 
� ja 
� nee  

Bijzonderheden  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 


