Inschrijfformulier Arethusa
Pagina 1&2 getekend inleveren bij de sectieleiding/trainer, bijlage (pagina 3&4) bewaren
Voorletters

Voorvoegsels voluit

Achternaam

Roepnaam

Geslacht

Geboortedatum

Straat – nummer
Postcode - Woonplaats
Telefoon (thuis+mobiel)
Lid
E-mail
Ouder/Verzorger
IBAN-nummer
Bankrekening

t.n.v. / plaats
(Indien afwijkend)

Arethusa

□
□

Anders (naam)

□ nl.:

EHBO

□
□
□
□

Nee
Bent u eerder lid geweest van een
zwemvereniging?

Aanvrager/ouder heeft

Reanimatie
BHV
Zwemtrainersdiploma

Wenst een ledenpas, borg €10,-. (eventueel
Ja
retour tot 3 maanden na beëindiging
□
lidmaatschap).
Bijzonderheden
m.n. medische aspecten van belang voor vereniging, trainer of groepsleiding

Versie 5.1, januari 2020

1

Inschrijfformulier Arethusa

Ondergetekende verklaart door het tekenen van dit formulier:
- Een machtiging te verlenen aan OZ&PC Arethusa om van bovengenoemde rekening bedragen af te
schrijven die hij/zij aan de vereniging verschuldigd is. Als u het niet eens bent met de afschrijving
verzoeken wij u om direct contact op te nemen met de ledenadministratie. U heeft daarna een maand
de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
- Bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en overige besluiten van de
vereniging. De vereniging wijst hierbij nadrukkelijk op art. 10 van de statuten, betreffende de
contributieverplichting van de leden en art. 20 van het huishoudelijk reglement, betreffende de
beperking van de aansprakelijkheid van de vereniging.
- De verplichting aangaat om mee te helpen met het ophalen van oud papier t.b.v. vereniging.
- Statuten en reglementen van de vereniging zijn te vinden op de website (www.arethusa.nl)
- Geen contributieschuld te hebben bij een andere zwemvereniging.
- Bekend te zijn met de afspraken in de bijlage bij dit formulier
- Arethusa, haar personeelsleden en vrijwilligers te vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid bij
klachten, letsel of schade die een gevolg zijn van zijn of haar gezondheid te weten dat het zijn/haar
verantwoordelijkheid is om te zorgen voor medische begeleiding en/of controles, als die nodig zijn om
deel te mogen nemen aan de activiteiten van Arethusa.
- De privacyverklaring te hebben gelezen (http://www.arethusa.nl/privacyverklaring/) en akkoord gaat
met de inhoud hiervan en met het feit dat OZ&PC Arethusa de persoonsgegevens deelt met de KNZB
en andere in de verklaring opgesomde verwerkers.
Datum

Naam

Handtekening

Datum

Naam

Voor minderjarigen: handtekening
ouder/verzorger

IN TE VULLEN DOOR SECTIELEIDING
Lid per (datum)
Wordt geplaatst in sectie
Contributiecategorie
Ledenpasnummer
Startvergunning
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Bijlage bij AANVRAAG LIDMAATSCHAP
Contactgegevens Ledenadministratie
Fred van Vugt

Heihoekstraat 15
5345 HC Oss
0412-637630
ledenadministratie@arethusa.nl

Aanmelden
Door inleveren van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier bij de sectieleiding krijgt u
toegang tot de trainingen en bent u verzekerd volgens de voorwaarden van de KNZB. U bent pas
daadwerkelijk lid van Arethusa na bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier door de
ledenadministratie. De vereniging heeft het recht leden af te wijzen. Uw contactgegevens kunnen worden
gebruikt voor berichtgevingen door Arethusa of de KNZB.
Sectieleiding
Zwemles
Peuterzwemmen

Yvonne Stel

0412-404648
zwemles@arethusa.nl

Recreanten

recreanten@arethusa.nl

Wedstrijdzwemmen
Masters
Trimzwemmen

hoofdtrainer@arethusa.nl

Waterpolo

Lisanne vd Elzen

06-16870736
waterpolo@arethusa.nl

Zwem- en trainingstijden
De zwem- en trainingstijden worden door de sectieleiding bekend gemaakt.
Contributie betaling
Het verenigingsjaar loopt van 1 jan t/m 31 dec. U bent het gehele jaar lid en contributie verschuldigd voor
het gehele jaar of restant van het kalenderjaar. De contributie betaalt u per automatische incasso in tien
maandelijkse termijnen en een eenmalig bedrag voor lidmaatschap van de KNZB. De termijnen worden
rond de 7e van elke maand, m.u.v. de maanden juli en augustus, van uw rekening afgeschreven. De
KNZB-afdracht wordt bij de eerste betaling afgeschreven en daarna jaarlijks in februari. Eventuele
additionele kosten ten behoeve van extra activiteiten en/of wedstrijden kunnen tegelijk met de contributie
worden verrekend. U zult hiervan altijd van tevoren op de hoogte worden gesteld.
KNZB afdracht
Met uitzondering van de zwemles wordt 1x per jaar de KNZB-afdracht betaald. Begeleiders bij
peuterzwemmen die geen lid zijn van Arethusa betalen deze ook!
Zonder startvergunning

Alle leeftijden

€ 21,50

Met startvergunning

Startvergunning, voor elk KNZB lid onder de 12 jaar
Startvergunning, voor elk KNZB lid van 12 en ouder

€ 23,00

Met startvergunning
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CONTRIBUTIE
Sectie

Waterpolo

Wedstrijdzwemmen
Masters
Trimzwemmen
Recreanten

Elementair
zwemmen

Lid soort

Contributie op Jaarbasis

Per Maand (10x)

WP E team en jonger

€ 313.06

€ 31.31

WP D, C, B jeugd

€ 397.73

€ 39.77

WP H1, H2, D1, D2, A team

€ 426.13

€ 42.61

WP H3, D3 team

€ 312.50

€ 31.25

WP recreanten (H, D)

€ 193.29

€ 19.33

WZ tot 1 uur

€ 206.43

€ 20.64

WZ 2-3 uur

€ 334.33

€ 33.43

WZ 4-6 uur

€ 455.09

€ 45.51

WZ 7 uur en meer

€ 559.21

€ 55.92

WZ TalentCentrum

€ 732.93

€ 73.29

Jeugd en senioren

€ 188.58

€ 18.86

Peuterzwemmen - kind

€ 155.43

€ 15.54

Peuterzwemmen - begeleider
Zwemles
Sterrenplan
Trimzwemmen

alleen KNZB afdracht
€ 407.60
€ 188.58
€ 188.58

€ 40.76
€ 18.86
€ 18.86

Inhoud contributie
Waterpolo
Wedstrijdzwemmen
Recreanten
Zwemles

Inclusief alle trainingen en alle wedstrijden
Inclusief alle zwemtrainingen in Oss
Gedeelte van de wedstrijden
Inclusief alle trainingen en alle wedstrijden
Inclusief alle zwemlessen, exclusief diplomazwemmen

Opzeggen Lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en is mogelijk per 31 juli en
31 december, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit wil zeggen dat de opzegging vóór 1
juli, respectievelijk 1 december door de ledenadministratie ontvangen moet zijn (via:
ledenadministratie@arethusa.nl). Het zou prettig zijn als u dit ook bij uw eigen sectie kenbaar maakt. Leden
van de sectie elementair zwemmen kunnen na het behalen van het gewenste diploma bij Arethusa het
lidmaatschap opzeggen en zijn na opzegging geen contributie meer verschuldigd met ingang van de maand
volgend op de maand waarin het diploma werd behaald.
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