
 

 
 

 

 

AanmeldingsforAanmeldingsforAanmeldingsforAanmeldingsformulier voor lidmaatschapmulier voor lidmaatschapmulier voor lidmaatschapmulier voor lidmaatschap    VKC’03VKC’03VKC’03VKC’03 
  

 

Datum van aanmelding:       
 

Gegevens van het nieuwe lid: 
 

Roepnaam                  

Achternaam                                                                                Voorletters                 

Geboorte datum                                                                        Geslacht                                  Man / Vrouw 

Adres                                                                                            Student*                                      Ja / Nee 

Postcode                                                                                      Woonplaats               

Telefoon nr.                                                                                Mobiel tel.nr.             

Emailadres                                                                          @                                              

Handtekening:              (bij minderjarigen van ouder of verzorger) 

Geeft zich op voor: O  Wedstrijdzwemmen (WZ) 

O  Waterpolo (WP) 

AVG 

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier geef ik VKC ’03 uitdrukkelijke toestemming om de hierboven ingevulde 

persoonsgegevens te registreren, te bewaren en in de toekomst te gebruiken voor mailings en de organisatie van events door de 

vereniging. 

Lidmaatschap 

Met het lid worden van VKC ‘03 wordt tevens het persoonlijk lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond met alle 

daaraan verbonden rechten en plichten (alleen in geval van wedstrijd spelend) en de clubreglementen aanvaard. Beide documenten 

kunt u downloaden van onze website www.vkc03.nl. 

Beëindiging van het lidmaatschap 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap kan slechts per 1 januari of 1 juli van enig jaar 

worden beëindigd. Voor wedstrijd spelende WP leden geldt de datum 1 januari als opzegdatum niet. Zij kunnen enkel per 1 april van 

een kalenderjaar opzeggen i.v.m. competitieverplichtingen. Opzegging kan alleen schriftelijk (per brief of email) vóór de 

beëindigingdatum. De opzegging kunt u versturen aan de ledenadministratie of opzeggen@vkc03.nl. 

 

Contributie 

Leden zijn contributie verschuldigd van de dag van aanmelding tot de dag van einde van het lidmaatschap. De contributie wordt 

middels een automatische incasso per kwartaal door VKC’03 geïnd. De contributie bedraagt: 

 

Recreant 

 Waterpolo en/of zwemmen 

(per kwartaal) 

(geen wedstrijden spelen / zwemmen) 
Juniorleden t/m 15 jaar                                              € 31,00 

Leden 16 jaar en ouder € 33,00 

 

Competitief 

 Waterpolo en zwemmen 

(per kwartaal) 

(wel wedstrijden spelen / zwemmen) 

Juniorleden t/m 15 jaar                                              € 45,00 

Leden 16 t/m 17 jaar + Studenten* € 59,75 

Seniorleden 18 jaar en ouder € 64,75 

*Studenten dienen dagonderwijs te volgen, hetgeen jaarlijks aan de penningmeester, middels een kopie van de inschrijving aan 

de desbetreffende onderwijsinstelling dient te worden aangetoond 
 

Trainingstijden 

Voor alle leden is er gedurende het seizoen één of twee keer per week een training. Gedurende de school- en zomervakanties worden 

er geen trainingen gegeven. Informatie over actuele trainingstijden kunt u vinden op www.vkc03.nl.

 

Betaling per automatische incasso 

De gegevens van de persoon die de contributie gaat betalen (ouder of verzorger van jeugdlid): 
 

Achternaam:                                                                                  Voorletters:       

Voornaam:                                                  Geb. datum:                 -               - 

Door ondertekening van dit formulier geeft inschrijver dan wel diens ouder/verzorger 

toestemming aan VKC ‘03 om de contributie per kwartaal af te schrijven van diens bankrekening. 
 

IBAN nummer:           N    L 

 

 
 
 

 

VKC ’03 

Vlaskikkers Kuiperberg Combinatie 

Secretariaat & 

Ledenadministratie  

Mensinge 3 

7608 AT Almelo 

 Telefoon  06 11 518 385

Handtekening: Bankrekening  NL71 RABO 0151408114 

Inschrijving KvK  40073874 

           Email  penningmeester@vkc03.nl

Dit formulier per post/email verzenden aan onze LEDENADMINISTRATIE Internet  www.vkc03.nl 


