BESTSE ZWEM- EN WATERPOLOVERENIGING
“ DE BRABANTSE DOLFIJNEN ’’
Correspondentie - adres

: secretaris DBD,
p/a Dr. H. Mollerstraat 21,5683 HN Best
: www.debrabantsedolfijnen.nl
: secretaris@debrabantsedolfijnen.nl

Homepage
E-mail

MUTATIEFORMULIER 2022

(graag blokletters gebruiken)
Naam:

M/V*

Roepnaam:
Geboortedatum:

Voorletters:
______________

Email:
Ingangsdatum mutatie

-

-

Aangenomen door:_____________

Wijziging Activiteit
Huidige activiteit is:

Deze komt wel/niet te vervallen.

Nieuwe activiteit is ________________________ (graag ook achterkant formulier invullen)
Wijziging persoonsgegevens
Nieuw Adres___________________________________________________________________
Nieuwe Postcode/Woonplaats

_____________________________________________

Nieuw Telefoon nr._______________________________________________________________
Nieuw IBAN Rekening nr_______________________________________________________________
Nieuw Email adres_______________________________________________________________.

De contributie bestaat uit een variabele component (zie tabel achterzijde) en een vaste component. Deze
vaste component is om kosten aan de KNZB te betalen en hangt af van leeftijd en het al dan niet hebben
van een startnummer. Een startnummer is vereist als u aan officiële KNZB wedstrijden deelneemt.
Jaarbedragen vaste component:
Soort lid
Vaste component
Lid zonder startnummer
€21,00 + €5,00*
Lid met startnummer dat in kalenderjaar 11 jaar of
€23,00 + €5,00*
jonger wordt:
Lid met startnummer dat in kalenderjaar 12 jaar of
€57,00 + €5,00*
ouder wordt:
*) Deze €5,00 wordt verrekend als korting wanneer u een machtiging voor automatische incasso heeft
gegeven
Voor uitwonende studenten is er een studentenlidmaatschap:
O
Studentenlidmaatschap voor de discipline
Totale kosten
zwemmen / waterpolo doorhalen wat n.v.t is met
(incl. vast component)

O
Geen zwemmoment
€57,00
O
Een zwemmoment
€210,00

Ja
Ja

MELDT ZICH AAN ALS LID VOOR:

Jaarcontributie

Activiteit

Startnummer

(variabele component)

Conditiezwemmen

€ 147,00

Nee

Conditiezwemmen Jeugd

€ 147,00

Nee

Wedstrijdzwemmen minioren (2x per
week)
Wedstrijdzwemmen (4x per week)
Masterzwemmen (3x per week)

€ 233,00
€ 380,00
€ 270,00

Ja
Ja
Ja/Nee

Minipolo (2x per week)

€ 254,00

Nee

- zwemtraining vrijdag 18.30
Jeugd Waterpolo
Dames/Heren Waterpolo

€ 387,00
€ 387,00

Ja
Ja

Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

09.15 uur
09.00 uur
09.15.uur
10.00 uur

(wedstrijdbad)
(instructiebad)
(wedstrijdbad)
(wedstrijdbad)

Woensdag
Vrijdag

19.50 uur (wedstrijdbad)
20.30 uur (instructiebad)

Bij meerdere activiteiten geldt een kortingstarief welke is op te vragen bij de secretaris.
Opzegging van Lidmaatschap:
• De vaste component wordt berekend per jaar
• Wij berekenen de variabele contributie per kwartaal, bij opzegging bent U contributie verschuldigd over
het gehele nog lopende kwartaal.
• Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de secretaris
• Opzegging van lidmaatschap dient ten minste 2 weken voor het einde van een kwartaal te gebeuren.
O
Ik, een van mijn ouders heeft interesse om zich als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging. ( DBD
zou niet kunnen draaien zonder de hulp van alle vrijwilligers, wij geven u graag informatie over de taken die
u voor ons zou kunnen vervullen.)

Door het ondertekenen van dit formulier geef ik DBD toestemming om per kwartaal de verschuldigde
bedragen van mijn rekening af te schrijven.
Handtekening lid (ouder / voogd indien jonger dan 18 jaar)

______________________________

Inleveren bij de secretaris; bij voorkeur ingescand per mail

