Helmondse Zwemvereniging Lutra
Aanmeldingsformulier

Opgericht 25 november 1964
Lid van de KNZB: 13-023
Ingeschreven bij de K.v.K. Eindhoven / 40235825
IBAN: NL74 INGB 0001 2123 52 / BIC: INGBNL2A
www.lutrahelmond.nl

- U kunt het formulier digitaal invullen.
- Print het daarna uit en plaats de handtekeningen bij
Voorwaarden en Betalingswijze.
- Lever het formulier in of stuur het op naar de
ledenadministratie. (voor adres zie website info&contact)

Persoonsgegevens van het kandidaat-lid:
Familienaam:

Roepnaam:
□Man / □Vrouw

Voorletters:
Adres:

Geboortedatum:
Telefoonnr(s):

Postcode+
Woonplaats:

In bezit EHBO:

Email:

(zwem)diplomas:

□Ja

Gewenste Zwem/Activiteit(en) aankruisen:
□
□

Zwemles / Diplomazwemmen
Recreatief zwemmen

Synchroonzwemmen
Waterpolo
□ Wedstrijdzwemmen
□

□

□

□

Vrijwilliger
Anderszins, namelijk

Eventuele Opmerkingen (bijvoorbeeld medische beperking enz.)

Voorwaarden:
• Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier wordt de persoon genoteerd als kandidaat-lid.
• U krijgt van ons bericht wanneer het kandidaat-lid als lid van onze vereniging kan toetreden. Voor sommige groepen is er
een wachtlijst.
• Ondergetekende aanvaardt, bij toetreding van het kandidaat-lid als lid bij onze vereniging, diens persoonlijk lidmaatschap
van Lutra, met alle daaraan verbonden rechten en plichten zoals vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en de
gedragsregels. Zie hiervoor de website: www.lutrahelmond.nl
• Bij toetreding tot Lutra wordt een inschrijfgeld van € 10,- geheven.
• De hoogte van de contributie is vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. Zie hiervoor de website: www.lutrahelmond.nl
• De contributie dient automatisch per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij Lutra (penningmeester) met u
een andere regeling schriftelijk heeft vastgelegd (U mag daar naar vragen).

Handtekening: (indien minderjarig ouders)

Datum:
Plaats:

Betalingswijze:
Hierbij machtig ik Lutra tot wederopzegging periodiek de contributie en éénmalig het inschrijfgeld van onderstaande
rekening af te schrijven. Indien ik niet akkoord ben met de afschrijving kan ik binnen 56 dagen mijn bank de afschrijving
laten terugboeken.

Handtekening: (rekeninghouder)

Te naamstelling rekening:
IBAN-Nummer: N L

Aantekening Lutra
Datum ontvangst:

Aanvang lidmaatschap:
Indeling in groep(en):

paraaf coördinator:

V20150921

