Zwemvereniging ”Middelsé”
Opgericht te Stiens (gemeente Leeuwarderadeel) op 16 maart 1982

Aanmeldingsformulier
Voornaam
Achternaam
Geb.datum
Straat
Postcode
Telefoonnr.
Email

:
:
:
:
:
:
:

M/V

Woonplaats :
(lid)
(lid)

Telefoonnr.*
Email*
Telefoonnr.
Email

(ouder/voogd 1)
(ouder/voogd 1)
(ouder/voogd 2)
(ouder/voogd 2)
* Verplicht bij leden jonger dan 18.

Zwemt bij:

Wedstrijden
Medische
bijzonderheden

□
□
□
□
□
□

Dolfijntjes
Zwemmen
Waterpolo
Triatlon
Recreanten

Aantal keren trainen:

□ 1 keer per week
□ 2 keer per week
□ Vaker

:

Bovengenoemde heeft
Zwemdiploma’s
KNBRD-diploma’s
Andere zwemvaardigheden

:
:
:

Datum 1e training:
…............ /...................... / 20 .........
Datum start contributie: …........... /.................... / 20 ........ (in te vullen door penningmeester)
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Zwemverenigingen Middelsé (Stiens) en De Skelp (Sint Annaparochie) zijn een startgemeenschap.
Dit houdt in dat de leden van de verschillende verenigingen gebruik kunnen maken van elkaars
faciliteiten. Daarnaast komen wij onder één naam uit in de wedstrijd competities. Door deze
samenwerking mogen leden bij de ene vereniging ook met de andere vereniging mee trainen.
Zwemverenigingen Middelsé en de Skelp worden gerund door vrijwilligers om het sporten betaalbaar
te houden. Omdat vele handen licht werk maken verwachten wij van onze leden of ouders daarvan
een bijdrage om de vereniging draaiend te houden. Hiervoor zijn er verschillende functies en
commissies in het leven geroepen. Zwemvereniging Middelsé en de Skelp hebben op dit moment de
volgende functies en commissies:

Functie / commissie

Omschrijving

Waterpolocommissie

Alles omtrent waterpolo: inschrijvingen, trainingen, wedstrijden,
roosters, jury, opleidingen)
Zorgt voor sponsors, zichtbaarheid, pepernotenactie,
sponsorzwemmen, website.
Organiseert alles omtrent zwemtrainingen en zwemwedstrijden,
inschrijvingen, clubkampioenschappen.
Voor het organiseren van seizoen afsluiting, paastoernooi,
jubileumfeesten.
Voor het organiseren van seizoen afsluiting, paastoernooi,
jubileumfeesten.
Algemeen bestuur zorgt voor algemene zaken, financiën en de
coördinatie tussen de verschillende commissies.
Controleren van de financiën van de vereniging voorafgaand aan
de algemene ledenvergadering.
Begeleiden of assisteren van trainingen. Voor enthousiaste
trainers is het mogelijk om op kosten van de vereniging
cursussen te volgen.
Fluiten van (jeugd)wedstrijden of klokken bij zwemwedstrijden.

PR- / sponsorcommissie
Zwemcommissie
Activiteitencommissie
Wervings- / jeugdcommissie
Bestuur
Kascommissie
(Assistent) trainer / begeleider

Scheidsrechter / klokker

Kruis de functies aan die jij zou willen doen voor Middelsé. (Bij jeugdleden onderstaande in te vullen
door ouder of verzorger.)
□
□
□
□
□
□
□

Meehelpen met trainingen (dolfijntjes, zwemmen of waterpolo)
Fluiten van (jeugd)wedstrijden of klokken bij zwemwedstrijden.
Sponsors werven en sponsor acties (mee) organiseren.
Activiteiten organiseren
Redactie van de nieuwsbrief
Functie in het bestuur of in een commissie.
Meehelpen nieuwe leden te werven

□ Ik wil beslist niets doen, want….
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Doorlopende machtiging
Naam lid

Naam
Adres
Postcode
Reden betaling

Zwemvereniging Middelsé
It Diel 11
9062 HS
Plaats Oentsjerk
Land
Nederland
Contributie, wedstrijd- en KNZB kosten, afgenomen producten en
diensten.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
Zwemvereniging Middelsé
Om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van
Zwemvereniging Middelsé
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

Nederland

IBAN
Plaats en datum
Handtekening
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