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Informatie en Voorwaarden  
Lidmaatschap Zwemvereniging de Geul 
 
 
Inschrijven 
Voor je definitief besluit om lid van De Geul te worden mag je eerst twee keer vrijblijvend meetrainen om te kijken of je het echt 
leuk vindt. Aanmelden als lid doe je vervolgens door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier, dat kun je bij de 
trainers krijgen. De ingangsdatum van het lidmaatschap is vanaf de eerste van een maand.  
 
Het aanmeldingsformulier lever je, samen met de groene machtigingskaart, in bij de persoon in het zwembad van wie je het 
formulier hebt gekregen. De ledenadministratie berekent het gedeelte van het eerste kwartaal van de contributie en indien van 
toepassing de startvergunning. Vervolgens wordt de contributie per kwartaal berekend. 
 
Voor beginnende wedstrijdzwemmers geldt voor maximaal het eerste jaar van lidmaatschap het instroomtarief.  
 
Contributie 
De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en loopt dan van 1 april van dat jaar t/m 31 
maart van het jaar daarna.  De actuele contributie is terugvinden op de website www.zvdegeul.nl onder 
Algemeen/Lidmaatschap. 
  
Betaling van de contributie, startvergunning (indien van toepassing) en activiteitenbijdrage (indien van toepassing) gaat altijd via 
een automatische incasso per kwartaal. Tegenrekening hierbij, en tevens rekeningnummer voor eventueel andere betalingen, is: 
 
 ING Bank rek.nr. (NL92INGB000)2206666 t.n.v. penningmeester de Geul, Papendrecht 
 
Wordt de contributie bij afschrijving van de incasso geweigerd (gestorneerd), dan ontvangt men hierover per email bericht 
waarna het verschuldigde bedrag binnen 4 weken alsnog zelf dient te worden overgemaakt naar bovengenoemd 
rekeningnummer.  Gebeurd dit niet dan volgt een 2e herinnering waarbij het openstaande bedrag wordt verhoogd met € 15,- 
aan afhandelingskosten.  Dit totale bedrag dient hierna binnen 2 weken te worden voldaan.  Indien ook na deze termijn de 
betaling niet of onvolledig is ontvangen zal de deelname van het betreffende lid aan alle activiteiten worden opgeschort. 
 
Lidmaatschapsvoorwaarden/Opzeggen 
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per e-mail bij de ledenadministratie of schriftelijk bij het algemene secretariaat. 
Emailadres: ledenadministratie@zvdegeul.nl 
 
Opzeggen kan per kwartaal waarbij de opzegging 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie 
ontvangen moet zijn, het lidmaatschap stopt dan per 1 april, 1 juli, 1 oktober of 1 januari. Ontvangt de ledenadministratie de 
opzegging niet tijdig, dan moet ook het reeds lopende, volgende kwartaal worden voldaan. 
Alleen stoppen in de zomervakantie is niet mogelijk. Beëindig je je lidmaatschap per 1 juli, dan betekent dit dat je pas per 1 
januari weer lid kan worden. Als je in die periode toch wil zwemmen, dan moet het derde en het vierde kwartaal betaald 
worden. 
 
Lidmaatschap Niet Actief 
In het geval je voor langere tijd niet kunt deelnemen aan de activiteiten van de vereniging door bijvoorbeeld een langdurige 
blessure, zwangerschap of werk/stage elders, dan is het mogelijk om je lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar ‘Niet Actief’.  Je 
betaalt dan slechts een klein bedrag per kwartaal, maar blijft hiermee wel lid van De Geul en ingeschreven bij de KNZB.  Heb je 
een startnummer, dan kan ook dit gewoon actief blijven mits hiervoor de contributie is voldaan. 
 
Een aanvraag voor deze tijdelijke vorm van het lidmaatschap is ter beoordeling van het bestuur en kun je mailen naar de 
ledenadministratie. Deze vorm van lidmaatschap loopt, even als het normale lidmaatschap, per kwartaal.  Wil je gedurende een 
lopend kwartaal de trainingen/wedstrijden weer hervatten, dan dient de contributie voor dat lopende kwartaal gewoon in zijn 
geheel te worden voldaan. Ook het beëindigen van een ‘Niet Actief’ lidmaatschapsperiode dien je zelf bij de ledenadministratie 
te melden. 
 
Namens het bestuur van zwemvereniging De Geul, 
 
De Penningmeester. 
 
  


