Informatie voor nieuwe leden
Hartelijk welkom bij Aquafit. Aquafit heeft voor alle leeftijden drie takken van de zwemsport te bieden:
recreatief zwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo. Wij hopen dat u bij ons met veel plezier zult
zwemmen of poloën.
U kunt zich als nieuw lid inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar
leden.aquafit@gmail.com of in te leveren bij Marjan Beerse, Nuhout van de Veenstraat 46, 1901 RE
Castricum, Telefoonnummer: 0251-658862.
Trainingstijden
maandag
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30
19.30 - 20.15
20.15 - 21.00
woensdag 18.00 - 18.45
18.45 - 19.30
donderdag 18.30 - 19.30
vrijdag
21.00 - 22.30
zaterdag
07.25 - 08.25
zondag
09.00 - 10.00

wat
zwemmen
zwemmen
zwemmen
zwemmen
zwemmen
waterpolo
zwemmen
waterpolo
zwemmen
waterpolo

wie
jeugd onder 12 jaar
zwemselectie/jeugd 13 tot 18 jaar
jeugd 13-18 jaar/volwassenen
volwassenen
zwemselectie/jeugd 13-18 jr/volwassenen
jeugd t/m 17 jaar
zwemselectie
senioren dames en heren
zwemselectie / volwassenen
jeugd t/m 17 jaar

Contributie
De contributie is verschuldigd over het gehele seizoen (1 augustus t/m 31 juli). Nieuwe leden betalen het
eerste seizoen naar rato, met een toeslag van € 15,00 KNZB inschrijfgeld. Aan het begin van het seizoen
ontvangen de leden een rekening voor de verschuldigde contributie voor het hele seizoen. Nieuwe leden
krijgen een rekening zodra inschrijving heeft plaatsgevonden.
Bedragen contributie voor het seizoen 2019 - 2020
KNZB inschrijfgeld voor nieuwe leden:
€ 15,00
Recreanten geboren op 1 januari 2002 of later:
€ 147,50
Recreanten / trimzwemmers geboren vóór 1 januari 2002:
€ 157,50
Trimzwemmers geboren vóór 1 januari 2002 met extra training:
€ 212,50
Trimzwemmers geboren vóór 1 januari 2002 met twee extra trainingen: € 267,50
Speler of speelster waterpolo, geboren vóór 1 januari 2002:
€ 282,50
Speler of speelster waterpolo geboren vóór 1 januari 2007:
€ 322,50
Speler of speelster waterpolo geboren op 1 januari 2007 of later:
€ 262,50
Lid zwemselectie geboren vóór 1 januari 2007:
€ 302,50
Lid zwemselectie geboren op 1 januari 2007 of later:
€ 212,50
•
•

Overige bepalingen
Wanneer men een betalingsherinnering krijgt, wordt hierbij € 5,--administratiekosten in rekening gebracht,
en hierna een veelvoud hiervan.
Restitutie door ziekte en/of gebreken van tenminste 3 maanden is mogelijk, mits een verzoek daartoe
schriftelijk is ingediend bij de penningmeester en het bestuur toestemming verleent.

Lidmaatschap opzeggen
Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging wilt opzeggen, moet dit schriftelijk bij de ledenadministratie:
gebeuren. Het lidmaatschap loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Opzeggen moet voor 1 mei gebeuren!
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Indien de schriftelijke opzegging niet voor 1 mei bij de ledenadministratie binnengekomen is, is het lid
verplicht tot het betalen van de contributie voor het gehele nieuwe seizoen.
Vrijwilligers
Wat wilt u voor de vereniging doen? Geen club kan zonder vrijwilligers, ook Aquafit niet. Aangezien vele
handen licht werk maken, verwacht Aquafit dat alle leden of ouders van jeugdleden hun steentje bijdragen
aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten. U kunt hierover benaderd worden maar u kunt voor
informatie over openstaande vacatures ook contact opnemen met het secretariaat.
Informatie
Voor verdere informatie over Aquafit kunt u het informatiebord in de hal van zwembad “de Witte Brug” of
onze website raadplegen. De website van Aquafit is: www.aquafit-castricum.nl.
Kleedruimtes
Aquafit houdt geen toezicht in de kleedruimtes.
Samenstelling van het bestuur van Aquafit
Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Zwemmen
Waterpolo
Algemene Zaken

Naam
Ruud Bakkum
Mark Röttgering
Ruth Stöcker
Marja Koelstra
Hans de Vries
Jorrit de Vries

Email
Telefoon
voorzitter.aquafit@gmail.com
0251-316314
penningmeester.aquafit@gmail.com 06-15083129
secretaris.aquafit@gmail.com
wedstrijdsecretariaat.aquafit@gmail.com
waterpolosec.aquafit@gmail.com
072-7853535
algemenezaken.aquafit@gmail.com

Wij raden u aan om deze brief goed te bewaren.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Aquafit.
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INSCHRIJFFORMULIER

NIEUW LID

Castricumse Zwem- en Waterpoloclub Aquafit
Dit formulier sturen of emailen naar de ledenadministratie:
Marjan Beerse, Nuhout van de Veenstraat 46, 1901 RE Castricum
leden.aquafit@gmail.com
Als je wilt gaan waterpoloën dan samen met dit formulier een pasfoto digitaal inleveren.
Graag invullen in blokletters

Roepnaam

:…………………………

Voorletters : …………………………

Achternaam : ……………………

M/V *

Straat en huisnummer : ………………………………………………………………
Postcode : ……….
Telefoon : …………………………...

Woonplaats : .…………………………
E-mail adres: ……….....………………

Geboortedatum :……………………..
Datum eerste keer bij Aquafit gezwommen : ……………………………………….
In bezit van zwemdiploma A/B/C *
Was je reeds eerder lid van een zwem- of waterpolovereniging? Ja/nee *
Zo ja, welke vereniging : …………………………………………………..
Hoe ben je bij Aquafit terecht gekomen (via familie, vrienden, school, etc?)
......................................................
Wat zou jij kunnen betekenen voor de vereniging als vrijwilliger?
......................................................
Wat ga je doen: recreatief zwemmen / wedstrijdzwemmen / waterpoloën *
Op welke dag (alleen door recreatief zwemmers in te vullen): ma / wo / zat *
Ondergetekende **, verklaart bovenstaand persoon als lid aan te melden bij Aquafit en te zullen zorgen
voor nakoming van de verplichtingen hieruit voortvloeiend.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart de ondertekenaar dat er geen medische bezwaren tegen
het zwemmen van het kandidaat-lid bekend zijn.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart de ondertekenaar kennis te hebben genomen van de
privacyverklaring van Aquafit (website of ter inzage).
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring (zie website of ter inzage).

Naam:

Handtekening:

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
**) door ouder of voogd te ondertekenen als het kandidaat-lid nog geen 18 jaar is.
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Datum:

