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        Aanmeldingsformulier 
 

Achternaam:       
 

Geboortedatum:      
 

Adres:      
 

PC woonplaats:      
 

Heeft zwemdiploma’s:   A   B  C 
 

Aanmelden voor 
 Zwemles          A     B      C 
 Zwemles (eerder zwemles gehad bij een andere instantie) 
 Vaardigheid 
         
Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen?   
 familie   folder   website  google   anders:         
 
Sportieve doelstelling 
Wat is jouw sportieve doelstelling?    prestatie  recreatief 
 

Bijzonderheden:           
 
Ben je eerder lid geweest van een zwemvereniging die is aangesloten bij de KNZB? 
Ja? Vul dan onderstaande 3 vragen in (niet voor zwemles en vaardigheid): 
 

Naam vereniging/ lidmaatschap beëindigd per:       
 

Oude startnummer:          
 
Vrijwilligers 
Als vrijwilliger van de afdelingen synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen krijg je korting op 
de contributie. Voor welke verenigingsactiviteit wil jij je inzetten? 
 trainer/coach  wedstrijdactiviteiten   evenementen  anders:      
 
Uw beroep (niet verplicht, misschien kunnen wij gebruik maken van uw kwaliteiten):_________________ 
 
Ondertekening 
Datum :                 Handtekening:     
Ondergetekende verklaart door ondertekening het lidmaatschap van de ZPCH aan te gaan zoals 
omschreven in de statuten

3
 en het huishoudelijk reglement

3
. 

 
Machtiging (in te vullen door ouder/ meerderjarige rekeninghouder) 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Zwem en Poloclub Hoofddorp om van 
zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie/ lesgeld, 
overschrijving KNZB

2
 en boetes

2
. 

 

Naam en voorletters:      
 

Adres:      
 

Postcode en woonplaats:      
 
 

Ondergetekende verklaart zich door ondertekening akkoord met de incassoregeling en de Algemene 
Voorwaarden

3
. Het aanmeldingsformulier en machtiging inleveren bij het instructiekader of sturen naar: 

ZPCH Ledenadministratie 
Postbus 101 
2130 AC Hoofddorp 
 
(1)

 Voeg een pasfoto bij de aanmelding. 
(2)

 Alleen bij de afdelingen synchroonzwemmen waterpolo en wedstrijdzwemmen. 
(3)

 Voor de Statuten, het huishoudelijk reglement en de Algemene Voorwaarden verwijzen wij u naar de website. 

Voorletters en roepnaam:   
 

Geslacht:  M /  V 
 

Emailadres:   
 

Tel. nummer:   
 

Mob. nummer:   
 

  
 Synchroonzwemmen

1
 

 Waterpolo
1
 

 Wedstrijdzwemmen
1
 

IBAN rekeningnummer:  

        

Handtekening  
rekeninghouder:       

 


