
INSCHRIJFFORMULIER Z.C. DE STELLE TE STELLENDAM 

ALGEMENE BEPALINGEN EN RICHTLIJNEN 

1. Het inschrijfgeld bedraagt 10,00 Euro (wordt bij de eerste automatische incasso verrekend) 

2. De contributie is ingedeeld in verschillende categorieën: 

Nr. Categorie Bedrag Euro/mnd 

3 Niet zwemmende leden 3,50 

4 Trimmers en 30 trainingen per jaar 12,00 

5 Wedstrijdzwemmen zonder startvergunning en 40 trainingen per jaar 15,00 

6 Wedstrijdzwemmen met startvergunning en 40 trainingen per jaar 18,00 

7 Wedstrijdzwemmen zonder startvergunning en 80 trainingen per jaar 23,00 

8 Wedstrijdzwemmen met startvergunning en 80 trainingen per jaar 26,00 

9 Wedstrijdzwemmen zonder startvergunning en 120 trainingen per jaar 32,00 

10 Wedstrijdzwemmen met startvergunning en 120 trainingen per jaar 35,00 

• 40 trainingen = 1x/week, 80 trainingen = 2x/week, 120 trainingen = 3x/week.  

• Wedstrijdzwemmers zonder startvergunning (Categorie 5, 7 en 9) zwemmen alleen onderlinge wedstrijden. 

• Wedstrijdzwemmers met startvergunning (Categorie 6, 8 en 10) zwemmen alle wedstrijden. 
3. De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso. 

4. Ondertekening van het onderstaand strookje machtigt U de vereniging het verschuldigde bedrag d.m.v. automatische 

incasso maandelijks van uw rekening te schrijven. 

5. De contributie is exclusief auto/bus kosten en activiteiten. 

6. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Opzegging van het 

lidmaatschap geschiedt per half jaar. Per 31 juni (melden vóór 1 juni) en per 30 december (melden vóór 1 december) 

7. De trainingen vinden plaats op de volgende dagen:.  

Dag

Maandag

Dinsdag

Donderdag
Algemeen

18:10 - 18:55

B+/A (1,5 uur)

19:30 - 21:00

C

18:45 - 19:30

A/Trimmers

19:30 - 20:15

B+ (1 uur)

19:30 - 20:30

A/Trimmers

20:30 - 21:15

Woensdag

B

19:30 - 20:15

18:00 19:00 20:00 21:00

Algemeen

18:10 - 18:55

 
• De algemene training van Maandag en Donderdag is niet voor de beginnende zwemmer. 

8. Om lid te worden moet men minimaal een B-Diploma in bezit hebben. Het wordt zeer aanbevolen om een zwembril en 
een goed passende zwembroek/pak te gebruiken. 

9. Voor meer info zie www.destelle.nl of email info@destelle.nl 
 

Naam:________________________________________Geboortedatum________________________ M/V 

Straat:________________________________________Postcode:_____________________________ 

Woonplaats:________________________________________________________________________ 

Telefoon:______________________________________E-mail:_______________________________ 

Beroep ouders: ______________________________________________________________________ 

Categorie nr:________ 

Hierbij machtigt:________________________het verschuldigde maandbedrag af te schrijven van 

Rekeningnummer (IBAN)_______________________t.n.v._______________________________ 

 

Handtekening_______________________________________________ 

          Inschrijfdatum:_________________ 

Formulier inleveren op woensdag tijdens de trainingen. 

http://www.destelle.nl/
mailto:info@destelle.nl

