
  
 
 
 

 
 
 
 

 
IBAN nr: NL60 RABO 0323 0207 12 KNZB nr: 11.056  KvK nr: 40322832  
BIC nr: RABONL2U 

Zwem- en Waterpolovereniging 
 
* aangesloten bij KNZB  
* opgericht 14 augustus 1980 als zwemvereniging “De Seuters” 
 

www.zvs.nu 

Verenigingssecretariaat: 
 
p/a Lijnzaadstraat 14 
3295 TJ  ’s-Gravendeel 
 
tel: 06-27180910 
e-mail: secretaris@zvs.nu 

 Lidmaatschap ZVS. 
 
lid worden 
Wanneer je lid wilt worden van Zwem- en Waterpolovereniging ZVS vul je ‘Inschrijfformulier’ en het document 
‘Automatische incasso’ in. 

Je kunt via onze website de formulieren downloaden onder het kopje ‘algemeen’ en dan bij ‘formulieren’. Het formulier 
na invullen retourneren aan het verenigingssecretariaat op het verenigingsadres, via secretaris@zvs.nu is het eveneens 
mogelijk.  

Je krijgt hierna een schriftelijke bevestiging per mail van het secretariaat dat je lid bent en zal de penningmeester de 
contributie maandelijks gaan innen per incasso.  

contributie 2022 
De contributie bestaat uit een bedrag voor het lidmaatschap (maandelijks) en indien van toepassing een bedrag voor 
een (dag)startvergunning (jaarlijks). In onderstaand overzicht kan je zien wat de kosten voor je lidmaatschap zijn. 

> Waterpolo (jeugdlid tot 16 jaar)  €   24,75  (p/m) 

> Zwemmen (jeugdlid tot 16 jaar)  €   24,00  (p/m) 

    
> Waterpolo (lid vanaf 16 jaar)  €   28,45  (p/m) 

> Zwemmen (lid vanaf 16 jaar)  €   26,50  (p/m) 

    
> Waterpolo + Zwemmen (jeugdlid tot 16 jaar)  €   31,50  (p/m) 

> Waterpolo + Zwemmen (lid vanaf 16 jaar)  €   35,25  (p/m) 

    
> Startvergunning tot 12 jaar (indien van toepassing)  €   15,90  (p/j) 

> Startvergunning vanaf 12 jaar (indien van toepassing)  €   51,40  (p/j) 

> Dagstartvergunning (Zwemmen)  €     7,45 (p/d) 
 
De contributie zal jaarlijks aangepast worden met de dan geldende indexering en afgerond worden op een veelvoud van 
vijf eurocent. 

beëindigen lidmaatschap 

Het lidmaatschap kan tweemaal per kalenderjaar beëindigd worden: 

> Per 1 januari (de afmelding dient uiterlijk 30 november van het lopende jaar binnen te zijn) 

> Per 1 juli (de afmelding dient uiterlijk 31 mei van het lopende jaar binnen te zijn) 
 

Je kunt via onze website het daarvoor bestemde wijzigingsformulier downloaden. Onder het kopje ‘algemeen’ zijn deze 
te vinden bij ‘formulieren’. Het formulier ingevuld retourneren aan het verenigingssecretariaat op het verenigingsadres, 
via secretaris@zvs.nu is het eveneens mogelijk. 

Je krijgt hierna een bevestiging van het secretariaat en de penningmeester stopt de automatische incasso van de 
contributie. 

Bestuur Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 


