
ZWEMVERENIGING  GELDROP 
 

Opgericht 15 juni 1955 
Kon. Goedkeuring nr. 71.982 

Postbus 255 5660 AG Geldrop 
IBAN NL48INGB0002817006 

 
 
 

Inschrijf- en machtigingsformulier  (a.u.b. in duidelijke blokletters invullen)  

Voor- en achternaam : ………………………………………………… 

Voorletters : ………………………………………………… 

Straat + huisnummer : ………………………………………………… 

Postcode + plaats : ………………………………………………… 

Telefoonnummer : ………………………………………………… 

Noodnummer : ………………………………………………… 

Mobiele nummer : ………………………………………………… 

E-mail adres : ………………………………………………… * 

Geboortedatum : ………………………………………………… 

Geboorteplaats : ………………………………………………… ** 

Nationaliteit : ………………………………………………… ** 

Geslacht : M / V 

Medische zaken : ………………………………………………… (hartpatiënt, diabetes, epilepsie, …) 

Activiteit / groep :   

 

 

Ingangsdatum : ………………………………………………… 

Eerder lid geweest? : Ja / Nee 
 

* Het e-mailadres wordt gebruikt voor zakelijke correspondentie; geef bij jonge kinderen a.u.b. het 
e-mailadres van een van de ouders of verzorgers op. 

**  De geboorteplaats en nationaliteit zal gebruikt worden voor eventuele examen/startvergunning- 
aanvragen.  

 

Ondergetekende verleent hierbij tevens tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan 
Zwemvereniging Thalassa om van zijn / haar hieronder genoemde bank- of girorekening bedragen af te 
schrijven met betrekking tot de verschuldigde contributie. 
 

Tenaamstelling : …………………………………………………… 
 

IBAN : …………………………………………………… 
 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de achterzijde vermeld. 
 
 
………………………… ………………………………… ………………………… 
 

Datum Handtekening rekeninghouder Paraaf trainer 
 

Let op: lever dit formulier in bij je trainer of trainster; zo is hij / zij direct op de hoogte van je inschrijving. 
Je trainer of trainster zorgt ervoor dat het formulier bij de ledenadministratie terecht komt.  



Aanvullende informatie / contributieregeling 
 
Contributie 
Thalassa heeft gekozen voor kwartaalbetaling per automatische incasso om de administratieve last te 
verminderen en de kosten te reduceren. Dit de enige mogelijke betaalwijze. Per 1 januari 2014 zijn wij 
overgegaan op SEPA incasso. De incassant ID van Thalassa is NL21ZZZ402363780000. 
 
De hoogte van de basiscontributie bedraagt per 1 januari 2021 € 46,00 per kwartaal. Daarnaast kunnen 
er, afhankelijk van de gekozen activiteit, toeslagen of kortingen van toepassing zijn. Veranderingen in de 
basiscontributie, toeslagen en kortingen worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
vastgesteld en worden gepubliceerd op de website (http://www.zvthalassa.nl) en op het verenigingsbord 
in het sportcafé van zwembad De Smelen. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Dit bedrag zal samen met de eerste contributie in rekening worden 
gebracht. 
 
Indien u het - om wat voor reden dan ook - niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u tot minimaal 
een maand na afschrijving uw bank opdracht geven het geld terug te storten. 
 
Lidmaatschap beëindigen 
U kunt uw lidmaatschap alleen beëindigen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. 
Mondeling afmelden bij de trainer is dus niet voldoende! Uiteraard wordt het incasseren van de 
contributie bij beëindiging van het lidmaatschap direct stopgezet. 
 
Indien er mutaties van bovenstaande gegevens zijn dienen deze zo spoedig mogelijk doorgeven te 
worden aan onze ledenadministratie. Dit kan via: ledenadministratie@zvthalassa.nl 
 
Huisregels 
Op onze website vind u de meest actuele huisregels van ZV Thalassa. Deze huisregels zijn leidend voor 
alle trainingen, evenementen en activiteiten binnen de vereniging.  
 
Privacy statement    
Met bovenstaande handtekening geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan 
om gegevens over mij die door de ledenadministratie worden geregistreerd, gegevens die gebruikt 
worden voor examens of eventuele vergunningaanvragen.   
 
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:  

- Mijn toestemming geldt alleen voor de in de privacy statement beschreven redenen en gegevens.  
- Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal de vereniging deze gegevens verwijderen.  
- Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen 

toestemming te geven. ZV Thalassa zal uitleggen wat de gevolgen zijn als ik (voor bepaalde) 
gegevens geen toestemming geef. Indien ik dit noodzakelijk acht stuur ik mail naar 
bestuur@zvthalassa.nl   

 
Veel informatie over de vereniging, de contributie en de activiteiten is te vinden op de Thalassa website. 
Deze is te vinden op http://www.zvthalassa.nl. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd contact 
opnemen met de Thalassa ledenadministratie: ledenadministratie@zvthalassa.nl. 
 
Bezoek ook onze website http://www.zvthalassa.nl 


