Zwem-en waterpolovereniging MOSA~Regio
Drie Decembersingel 54, 5921 AC Venlo
Postbus 441, 5900 AK Venlo
Bank:
KvK nr.
Internet:
E- mail:

NL58 RABO 0133 4523 87
40164432
www.mosaregio.nl
bestuur@mosaregio.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Hierbij meld ik mij aan als lid van Zwem- en Waterpolovereniging MOSA~regio.

VOORLETTERS

: ___________________ ROEPNAAM: ____________________________

ACHTERNAAM

: ___________________________________________________________

GEBOORTEDATUM

: ___________________ GESLACHT:

NATIONALITEIT

: ___________________________________________________________

Mannelijk

Vrouwelijk ______

STRAATNAAM + HUISNR. : ___________________________________________________________
POSTCODE

: ___________________ WOONPLAATS: _________________________

TELEFOONNR VAST

: ___________________ MOBIEL: _______________________________

MOBIEL OUDER(S) *

: ___________________ _______________________________________

E-MAILADRES *

: ___________________________________________________________

IK KEN MOSA~REGIO VIA :

Familie / vrienden
Anders, nl:

Social media

Internet zoekmachine

____________________________________________

IK WORD LID MET INGANG VAN

: ____________________________________________

IK HEB DE VOLGENDE ZWEMDIPLOMA’S

:

A

B

C

Anders, t.w.: ________________

Streep door wat niet van toepassing is.

■ Ik heb wel / geen bezwaar tegen het maken van foto’s of filmopnames tijdens trainingen,
wedstrijden, prijsuitreikingen e.d. voor promotiedoeleinden of plaatsing op de diverse media.
■ Ik heb wel / geen gezondheidsproblemen waar de train(st)er rekening mee moet houden. Indien ik
wel gezondheidsproblemen ervaar geef ik deze zelf door aan de train(st)er.
Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden. (Kunt U bewaren.)
Handtekening lid: ____________________ Handtekening één van de ouders *: __________________

In te vullen door de train(st)er;

Het nieuwe lid gaat zwemmen in de volgende groep(en):
Sterrenplan
Wedstrijdploeg
Trimzwemmen

Swimkick (1x p.w.)
Masters (1x p.w.)
G-zwemmen

Swimkick (=>2x p.w.)
Masters (=>2x p.w.)
Official

Jeugd waterpolo
Waterpolo (16+)

Train(st)er: __________________________ Datum: ________________________________________
* BIJ MINDERJARIGE LEDEN
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Voorwaarden voor lidmaatschap van Zwem- en waterpolovereniging MOSA~regio.
1. Als lid van MOSA~regio bent U automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).
Door ondertekening van uw lidmaatschap van MOSA~regio aanvaardt u tevens de rechten en plichten
die het lidmaatschap van de KNZB met zich meebrengt.
2. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u tevens akkoord met de Statuten en het
huishoudelijk reglement (http://www.mosaregio.nl/index.php/documenten).
3. Het lidmaatschap geldt vanaf de datum van aanmelding tot en met 31 juli van het volgende of hetzelfde
jaar. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend, telkens voor de duur van 1 jaar, verlengd.
4. Het lidmaatschap kan alleen per 1 augustus schriftelijk beëindigd worden. De afmelding moet vóór 1 juli
aan het bestuur schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt zijn. Bij afmelding wordt U vriendelijk verzocht
uw bank- of girorekening te vermelden, zodat wij u de eventueel betaalde borg kunnen restitueren.
5. Nuttige informatie, die nodig is voor het goed opvangen en begeleiden van u als nieuw lid,
zal door u of uw verzorgers schriftelijk doorgegeven worden aan de train(st)er.
6. Bij aanmelding bent u eenmalig een bedrag van € 18,00 aan inschrijfgeld verschuldigd.
Indien er artikelen in bruikleen worden gegeven wordt er een borg van € 12,00 in rekening gebracht.
De borg wordt bij inlevering van de in bruikleen gegeven artikelen teruggestort op uw rekening.
7. Na aanmelding wordt u de contributie vanaf de aanmeldingsdatum tot en met 31 juli van dat jaar
in rekening gebracht.
8. Om de kosten te drukken zien we graag, dat u bijgevoegd machtigingsformulier tot automatische incasso
invult en met het aanmeldingsformulier inlevert. De eerste betaling bestaat uit het inschrijfgeld plus een
deel van de contributie. Het deel van de contributie hangt af van of u eenmaal of tweemaal per periode
de contributie wenst te betalen.
9. Na inning van de eerste contributietermijn of het hele bedrag wordt aan u kosteloos het MOSA~regio
badlaken uitgereikt.

LET OP!
Onze vereniging werkt met een contributie per seizoen (van 1 aug. t/m 31 juli). Hieronder staan de contributies die
gelden voor de periode van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023. De eerste contributie wordt berekend vanaf de datum
van inschrijving t/m 31 juli 2023. Om de kosten zo laag mogelijk te houden hanteren we het innen van de contributie
per incasso. Daarom het verzoek bijgevoegd machtigingsformulier samen met het aanmeldingsformulier in te leveren.
U kunt hier duidelijk op aangeven of U de contributie in één keer aan het begin van elk seizoen wilt laten innen of in
twee of vier keer per seizoen. Het lidnummer wordt door ons later ingevuld.
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Categorie 5
Categorie 6

: Sterrenplan, Swimkick 1x en Jeugd waterpolo 1x
: Trimzwemmen, Masters 1x en Waterpolo 1x
: Swimkick => 2x, wedstrijdploeg, Masters => 2x, Waterpolo =>2x)
: G-zwemmen
: Masters extern
: Studenten en leden die 67 jaar of ouder zijn op 1 augustus

€ 162,50
€ 215,00
€ 325,00
€ 120,00
€ 52,50
50% korting op tarief

Als een lid in meer dan 1 zwemcategorie uitkomt is de maximale contributie € 325,00 per seizoen.
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EUROPESE INCASSO MACHTIGING
Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan Zwem- en Waterpolovereniging
MOSA~Regio een opdracht in te sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren en geeft u toestemming aan uw
bank om uw rekening te debiteren conform de opdracht van Zwem- en Waterpolovereniging MOSA~Regio. U heeft
ondermeer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Een
verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd
gedebiteerd.

Ondergetekende verleent tot wederopzegging toestemming aan:
Naam incassant:
Adres incassant:
Incassant ID:
Bank incassant:
Kenmerk:

Zwem- en Waterpolovereniging MOSA~Regio
p/a Postbus 441, 5900 AK Venlo
NL07ZZZ401644320000
NL58 RABO 0133 4523 87
Contributie

om alle kosten verbonden aan het lidmaatschap van:
Naam lid:

……………………………………………………………………………………………….

Lidnummer:

……………………………………….….. (wordt door de ledenadministratie ingevuld)

op de navolgende wijze te incasseren (aankruisen wat van toepassing is):
O
O
O

in één keer aan het begin van elk seizoen (incasso in augustus)
in twee keer per seizoen (incasso in augustus respectievelijk in januari)
in vier keren per seizoen (incasso in augustus en oktober respectievelijk in januari en april).

Naam rekeninghouder: …………………………………………………………………………………..……
Adres:

…………………………………………………………………………………..……

Postcode:

……………………… Woonplaats:

………………………………………..

Uw bank gegevens:

____ ____ ____ ____

(rekeningnummer – IBAN)

……………………………………...

(de naam van uw bank)

Datum:

Handtekening:

……………………………….............................

………………………………..........................................

Invullen, ondertekenen en in leveren samen met het aanmeldingsformulier bij uw train(st)er.
Bij automatische incasso dient U zorg te dragen voor voldoende saldo op Uw rekening.
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Beste leden/ouders/verzorgers,
Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Als nieuw lid van MOSA~regio vragen wij jou ook om een bijdrage als
vrijwilliger te leveren. Dit kan op verschillende manier. Alvast bedankt!

IK WIL WEL EEN BIJDRAGE LEVEREN!
Naam

:_________________________________________________________________________

Ouder van

:_________________________________________________________________________

INCIDENTEEL (ENKELE KEREN PER JAAR)

Sponsor acties om de kas aan te vullen (uitvoeren)
Lid sponsor commissie (acties organiseren en fondsen werven)
Ondersteunen bij activiteiten (kamp, wateractiviteit, BBQ ect.)
Lid activiteiten commissie (activiteiten organiseren)
Anders: ___________________________________________
REGELMATIG (ELKE MAAND TOT ELK KWARTAAL)

Meehelpen met zwembad voorbereiden voor aanvang thuis wedstrijden
Meehelpen met zwembad weer opruimen naar thuis wedstrijden
Ondersteuning tijdens thuis wedstrijd (speaker, starter ect.)
Begeleider jeugd
Begeleider bij uitwedstrijden
Wedstrijd official (cursus is nodig en wordt door vereniging betaald)
Begeleider bij gehandicapten zwemmen
Anders: ___________________________________________
VASTE ROL (WEKELIJKS)
Trainer jeugd (sterrenplan & swimkick)
Trainer junioren (wedstrijdploeg)
Trainer senioren (masters & trimzwemmen)
Trainer waterpolo
Trainer gehandicapten zwemmer
Lid dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester)
Lid bestuur dagelijkse rol
Je kunt dit antwoord formulier inleveren samen met jou aanmeldformulier bij de trainer. Eventueel kan het
formulier ook gemaild worden naar: secretariaat@mosaregio.nl.
Zodra het formulier binnen is, nemen wij contact met jou op. Voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk binnen
een sportvereniging met jeugdleden is een VOG verplicht, deze wordt betaald door de vereniging.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur van MOSA~regio

