
Zwemclub Losser Aanmeldingsformulier 

Zwemclub Losser 
Bookholtlaan 17 

7581 BB LOSSER 

Website 

Mail adres 

KvK 

http://www.zwemclublosser.nl 

ledenadministratie@zwemclublosser.nl 

40073547 

AANMELDINGSFORMULIER 
Ondergetekende, meldt zich aan als lid van Zwemclub Losser per  

Persoonsgegevens: 

Voorletters 

Man/Vrouw 

Nummer 

Woonplaats 

Mobiel 

Betaling: 

(! wat van toepassing is) Auto Incasso  

(meer keuzes mogelijk) IBAN 

BIC 

Achternaam 

Roepnaam 

Straat  

Postcode 

Geboortedatum  

Telefoonnummer 

Email 

Speltype: 

Recreatief/Masters

Zwemmen

Waterpolo 

Startkaart (vraag eventueel je trainer) 

De contributie wordt geïnd per maand, bondsbijdrage en startgelden eens per kalenderjaar. Actuele contributiegegevens 
vindt u op onze website www.zwemclublosser.nl. Contributiefacturen worden verstuurd per email. U ontvangt van ons nog 
een digitale S€PA machtiging die wij graag ondertekend retour verwachten. 

Huidige maandcontributie bedraagt (stand juli-2022): 
Senioren € 24,75 – Jeugd t/m 17 jaar € 18,75 – Recreatief/Masters € 17,00 – Rustend Lid € 5,00. 
Een 2e gezinslid (mits jeugd) ontvangt een korting van € 4,50 
Bondsbijdrage per kalenderjaar: voor alle leden € 22,00 
Startgeld voor deelname aan wedstrijdsport per kalenderjaar: tot 12 jaar € 5,00  – 12 jaar en ouder € 42,00 
Bepalend voor de leeftijd voor startgeld is het kalenderjaar waarin het lid 12 jaar wordt. 
Inning bondsbijdrage en startgeld vinden plaats in januari en voor nieuwe leden bij aanmelding. 
De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 2 volle maanden na ontvangst van een schriftelijke afmelding bij de ledenadministratie. 
Zwemclub Losser voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ons privacy beleid vindt u op: 
http://www.zwemclublosser.nl/privacyverklaring/ 
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan deze gelezen te hebben en daarmee akkoord te gaan. 

Ondertekening (ouder/verzorger indien jonger dan 16 jaar): In te vullen door de ledenadministratie: 

Datum Registratienummer 

Naam Startnummer 

Handtekening Machtigingsnummer 

Gegevens in Sportlink ingevoerd 

Machtiging verstuurd 

Machtiging ontvangen 

! 

DHS0477000 
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