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Achternaam  M/V 

Voorletters   Roepnaam  

Adres  

Postcode / Woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  Mobiel  

Emailadres   

Handtekening  

Lidnummer**  

Datum**  
** in te vullen door ledenadministratie. 

 

Voor het rijschema, dat door het bestuur wordt gemaakt, is het gemakkelijk om te weten hoeveel 

kinderen er in de auto mee mogen rijden. Dit geldt alleen voor de recreanten. 

 

Ik heb ….. zitplaatsen in de auto (exclusief chauffeur). 

 

Inschrijfgeld nieuwe leden € 11,00 per persoon contant te voldoen bij inlevering van het 

inschrijfformulier. 

 

Contributie per kwartaal: 

Recreanten      € 30,00 

Leden tot en met 17 jaar met startvergunning  € 52,00 

Leden vanaf 18 jaar met startvergunning  € 57,50 

Trimsters en Trimmers     € 33,00 

 

Door de vereniging een doorlopende machtiging te af te geven wordt de contributie per kwartaal 

geint. Deze machtiging voldoet aan de nieuwe eisen rondom de SEPA/IBAN. 

Via de algemene ledenvergadering wordt u op de hoogte gebracht van de incasseringsdata.  

IBAN:  NL97 RABO 0120 1904 27 

Incassant-ID: NL06ZZZ402159410000 

BIC (bank identificatie code): RABONL2U 

 

Wat u verder moet weten: 

Voor de goede orde (o.a. rijschema’s e.d.) en vanwege de KNZB leges is het gewenst dat iedereen 

die lid wordt van Gorgo tenminste 1 jaar lid blijft. Rijschema’s worden aan het begin van het 

verenigingsjaar opgesteld. 

Artikel 4 van de statuten luidt: het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.  

Artikel 11: het lidmaatschap eindigt door schriftelijk opzeggen voor 1 juli bij het secretariaat. 

 

Het inschrijfformulier inleveren bij de ledenadministratie: 

 Ankie Hanegraaf 

Herpersteeg 6 

5473 VE Heeswijk-Dinther 

0413-293002 

 
 



 

  

 

Inschrijfformulier 
 
 
 
 
 

 

www.zvgorgo.nl || info@zvgorgo.nl 

 
 

 
 

Naam Incassant : Zwem- en Polovereniging Gorgo 

Adres Incassant : Dhr. N.C. van der Steen 

Postcode Incassant : 5473 PC Woonplaats Incassant:  Heeswijk-Dinther 

Land Incassant  : Nederland Incassant ID:  NL06ZZZ402159410000 

Kenmerk machtiging : Lidnummer  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwem- en Polovereniging Gorgo om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven wegens innen van contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 

te schrijven overeenkomstig de opdracht van Dhr. N.C. van der Steen. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam   : ………………………………………………………………………………………. 

Adres   : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode  : ……………………… Woonplaats : ………………………………………. 

Land   : ……………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] : …………………………………………..  

Bank Identificatie [BIC]  : ………………………………………….. 

Plaats en datum  : ………………………………………….  

Handtekening   : 

     ………………………………………………. 

           


