
  Zwem- & Poloclub  ZIGNEA    
Zwemmen Is Gezond Nuttig En Aangenaam 

Inschrijfformulier nieuw lid 

 
Gegevens nieuw lid:                                                                    Pasfoto inleveren ! 

Voorletters       Voornaam       
Tussenvoegsel       Achternaam       
Straat       Huisnummer       
Postcode       Plaats       
Telefoon       
Geboortedatum       
Geslacht  Man  Vrouw 
E-mailadres:       

  
Contributie en inschrijfgelden1: 

Keuze Afdeling 
Contributie 
per maand Inschrijfgeld 

 Zwemacademie € 20,50 

€ 5,00 

 Techniekacademie  € 23,00 
 Jeugdselectie € 23,00 
 Zwemmen € 26,00 
 Waterpolo – heren € 26,00 
 Waterpolo - jeugd € 26,00 
 G-academie € 21,00 
 Masters/Triathlon € 25,50 
 Overig Official / Trainer / Kader / Bestuur 

 
Voorwaarden, verklaring en ondertekening: 
Hij of zij wil persoonlijk lid worden van ZIGNEA en de KNZB met alle hieraan verbonden rechten en plichten. 
Hij of zij verklaart geen lid te zijn van een andere zwemvereniging en geen contributieschuld daarvan te 
hebben. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement en de 
rechtshandelingen die hieruit voortvloeien. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Het lidmaatschap 
kan worden opgezegd per 1 juli of per 1 januari. Dit moet digitaal, minimaal één maand voor de opzegdatum, 
gedaan worden via het afmeldformulier www.zignea.nl/ledenservice. 
 
Ik  ga akkoord/niet akkoord met plaatsing foto’s*  Akkoord  Niet akkoord 

 
Aanmelddatum       
Handtekening (van ouder of voogd indien minderjarig)  

 
 

* Schriftelijke toestemming voor het tonen van beeldmateriaal in onze nieuwsbrief, (eventuele) clubblad c.q. 
website is nodig in verband met de wet op de privacy. 
 
Machtiging: 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ZIGNEA om per aanmeldingsdatum 
bedragen af te schrijven wegens contributie, KNZB afdracht t.b.v. startnummers (eenmalige incasso 
omstreeks mei), reiskosten, startnummers en boetes van: 
Bank/gironummer       
Datum       

Handtekening 
 

 
 
 

 
Indien de tenaamstelling van het rekeningnummer afwijkt van naam lid, graag dit hier invullen: 
Naam       
Plaats       

 

                                                 
1 Vastgesteld per april 2022 
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