
INSCHRIJF-/MUTATIE FORMULIER
invullen bij elke aanmelding bij een afdeling (commissie)

 Achternaam:   Roepnaam:

 Voorletters: Geboortedatum: Geslacht:

 Straat: Huisnummer:

 Postcode: Woonplaats:

 Telefoonnr: Mobiel nr:

 E-mailadres: Zwemdiploma('s):

 Evt. (medische) beperkingen:

 IBAN rekeningnummer:

Het IBAN kunt u vinden op uw betaalpas of bankafschrift

 Tenaamstelling rekening:

 E-mail factuurontvanger:

Dit alleen invullen als de contributienota naar een ander mailadres moet

 Ondertekening :

 Datum: Handtekening:

(onder 18 jaar van ouder of voogd)

LET OP: U tekent ook voor toestemming automatische incasso. Zie hiervoor de bijlage.

 Alleen voor wedstrijdzwemmen of waterpolo of synchroonzwemmen :

 Bent u al lid van GZC DONK? Eventueel startnr. KNZB:

 Lid geweest andere zwemvereniging? Zo ja, welke?

Door commissie in te vullen
 Inschrijven bij: zwemt/traint op: (aankruisen) team/groep: aantal uren badwater/week:

(afgerond op 0,25 uren)

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

 Polo

 Zwemmen

 Synchroon

groep:

 Zwemles WA1 DA1 ZO1

WA2 DA2 ZO2
WA3 ZO3 Anders nl: . . . . . . . . . . . . . . . . 

WA4 ZA1

WA5 ZA2

ZA3

 Kaderlid Voor een kaderlid het 'inschrijfformulier KADERlid' gebruiken

Datum inschrijving / mutatie:

1 2 3 4 5

M  /  V

J  /  N

J  /  N

IF alle leden versie 5-5-2017



 IF versie 5-5-2017 Bijlage  

 

Bijlage bij inschrijf-/mutatieformulier 
 

 

LET OP: 

• Het inschrijf-/mutatieformulier moet u inleveren 

• Deze bijlage kunt u behouden 
 

 

Contributiebetaling 
Alle leden moeten verplicht de contributie betalen per automatische incasso. Alleen in 

bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgeweken. U dient dan een met redenen 

omkleed schriftelijke verzoek per mail in te dienen bij penningmeester@gzcdonk.nl.  

Bij niet-automatische betaling betaalt u een toeslag. 

 

Per kwartaal 
Het lidmaatschap en de contributiebetaling geschiedt per kwartaal. Een nieuw lid betaalt 

eenmalig inschrijfgeld. De contributie wordt afgeschreven rond de 25e van de eerste maand 

van het kwartaal. Het contributiebedrag kunt u vinden op onze site www.gzcdonk.nl en is 

afhankelijk van onder andere leeftijd en de aangeboden uren badwater per week.  

Voor elementair zwemmen (zwemles) geldt een apart tarief. 

 

Opzeggen lidmaatschap 
Het bedanken als lid van GZC DONK moet voor het einde van het kwartaal. Het kwartaal 

waarin u bedankt wordt altijd volledig in rekening gebracht. 

Wij accepteren alleen een schriftelijke opzegging naar ledenadministratie@gzcdonk.nl 

Alleen bij het leszwemmen bestaat de mogelijkheid dit te vermelden op het afzwemformulier. 

 

Machtiging automatische incasso 
Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan GZC DONK om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het vastgestelde 

contributiebedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GZC DONK. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.  

 

Machtigen is gemakkelijk: 
• U vergeet nooit te betalen en voorkomt contributieachterstand; 

• U betaalt geen toeslag voor niet-automatische incasso; 

• U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 

• U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt 

laten boeken; 

• U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken. 
 

 

 

 

 

 


