
 
 
 

  
  
  
  

 Aanmeldingsformulier N.S.Z.&W.V. Hydrofiel 
 
Aanmelding voor:   Zwemmen 

 Waterpolo – Competitie 

 Waterpolo – Recreatief 

 
Voor- en achternaam:  ________________________________________________________ 
 
 
Straatnaam en huisnummer: ________________________________________________________ 
  
  
Postcode en plaats (bijv. 1111AB, Nijmegen): ___________________________________________ 
 
   
E-mail:    ________________________________________________________ 
 
 
Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 
 
 
Geboortedatum:  ____ - ____ - _______   Geslacht:   M  V   
 
 
IBAN (rekeningnummer): ________________________________________________________ 
  
 
Studentnummer:  _______________  RU   HAN 
 
 
Sportkaartnummer*:  _______________ 
 
 
Wie kunnen we bereiken in geval van nood?  
 
Naam en relatie:   ________________________________________________________ 
 
 
Telefoonnummer:   ________________________________________________________ 
 
 
Ik ga akkoord met de privacyverklaring van N.S.Z.&W.V. Hydrofiel. Deze is te vinden op de website van Hydrofiel 
(www.hydrofiel.nl/page/id/131).  

 Akkoord 
 
Merchandise 
Hydrofiel heeft verschillende clubartikelen, voorzien van het logo. Ik wil graag: 

 Een badmuts bestellen (€4,-) 
 Een shirt bestellen (€3,-)  S  M  L  XL 

 
Kijk voor een volledig overzicht van de merchandise op http://www.mtb-sport.net/nl/verenigingen-
kleding/hydrofiel.html of www.hydrofiel.nl/page/id/96 
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Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan N.S.Z.&W.V. Hydrofiel om de jaarlijkse 
contributie, de eventuele afkoop van de werkactieverplichting en bij deelname aan activiteiten de kosten ervan te 
incasseren van zijn/haar rekening. 

Ondergetekende is bekend en verklaart zich akkoord met de voorwaarden en meldt zich tot wederopzegging aan 
als lid van N.S.Z.&W.V. Hydrofiel. 
 
Datum: ____ - ____ - ________  Plaats: ____________________ 
 
 
 
Handtekening:  ___________________ 
 

Voorwaarden 
Contributie 
De contributie voor het seizoen 2018/2019 is vastgesteld** op: 
 

● Zwemmen: € 20,- en één werkactie     

● Waterpolo – Recreatief: € 20,- en één werkactie 

● Waterpolo – Competitie: € 100,- en twee werkacties 

 
Werkacties 
Ieder lid is verplicht om werkacties te doen of om deze verplichting af te kopen. Het afkooptarief voor het seizoen 
2018/2019 is vastgesteld** op € 25,-. Om aan één werkactieverplichting te voldoen moet je één keer tafeltjes 's 
ochtends inruimen en 's middags uitruimen (liefst op dezelfde dag) of minstens 4,5 uur meehelpen bij de 
Zevenheuvelenloop of Marikenloop. 
 
Automatische incasso 
De contributie wordt ieder jaar afgeschreven op of omstreeks de volgende data: 
 

● Zwemmen:   30 oktober 
● Waterpolo – Competitie:  30 oktober & 30 december (2 termijnen) 
● Waterpolo – Recreatief:  30 oktober 

 
De eventuele afkoop van de werkactieverplichting wordt ieder jaar afgeschreven op of omstreeks 30 juni. 
 
Student 
Hydrofiel is een Studenten Sportvereniging en ieder lid dient bij inschrijving dan ook te studeren aan een 
hogeschool of universiteit.  
 
Sportkaart 
Ieder lid moet in het bezit zijn van een geldige sportkaart van het Radboud Sportcentrum Nijmegen. 
 
Overschrijving andere vereniging 
Indien een nieuw lid wordt overgeschreven van een andere, bij de KNZB ingeschreven, vereniging is hij verplicht 
de helft van de overschrijvingskosten te betalen. 
 
Opzegging 
Indien men geen lid meer wenst te zijn van Hydrofiel, dient men zich schriftelijk af te melden bij de secretaris en 
wel vóór aanvang van het nieuwe seizoen, te weten 31 augustus. Bij afmelding na 31 augustus wordt men 
beschouwd geen lid meer te zijn vanaf 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Men is dan dus de contributie 
voor het lopende jaar nog verschuldigd. 
 
Algemene Leden Vergadering 
De uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering wordt uitsluitend per e-mail verzonden, naar het e-mailadres 
dat het lid beschikbaar heeft gesteld. 
 
Statuten & Huishoudelijk Reglement 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te vinden op onze website: https://www.hydrofiel.nl/page/id/93  
 
 
* Het sportkaartnummer is gelijk aan het studentnummer, dit geldt voor zowel de RU als HAN.  
** De hoogte van de contributie en de hoogte van het afkooptarief van de werkactieverplichting worden ieder jaar 
door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. 
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