
 

 

 

Voorwaarden voor lidmaatschap 

Door invulling en ondertekening van dit formulier: 

- meldt u zich aan als wedstrijd zwemmend lid van zwemvereniging New Wave Almere, 

- aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van zwemvereniging New Wave Almere, 

- aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) met de 

daaraan verbonden rechten en verplichtingen en 

- verklaart u zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk regelement van zwemvereniging New Wave 

Almere, in te zien op de website https://www.newwavealmere.nl of op te vragen bij de 

ledenadministratie. 

Het nieuwe lid, bij minderjarigheid de wettelijk vertegenwoordiger, verplicht zich hiermee tot: 

- een lidmaatschap voor een verenigingsjaar (1 augustus t/m 31 juli) en indien het lidmaatschap start 

gedurende het seizoen van ingangsdatum lidmaatschap t/m 31 juli,  

- tot het betalen van de voor hem/haar geldende bedragen voor het gehele verenigingsjaar. Indien het 

lidmaatschap start gedurende het seizoen dan geldt voor de contributiegelden dat deze worden geheven 

vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap t/m 31 juli. Dit geldt niet voor het inschrijfgeld (dit is een 

éénmalig vast bedrag) en de KNZB-bondsbijdrage (dit is een vast bedrag per kalenderjaar van 1 januari 

t/m 31 december), en 

- tot deelname aan zwemwedstrijden. 

 

Vrijwilligerswerk 

Iedereen weet het: bij een vereniging moet heel wat werk worden verzet om alles goed en plezierig te laten 

verlopen. Onze vereniging bestaat alleen uit vrijwilligers, zowel zwemmers als ouders/verzorgers. Dankzij de inzet 

van (veel) vrijwilligers is het mogelijk dat de zwemmers trainen, dat ze aan wedstrijden kunnen deelnemen, enz. 

Omdat wij altijd handen tekortkomen en daarnaast de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het zwemmen 

willen vergroten, wordt van ouders/verzorgers verwacht dat zij hun bijdrage leveren. Per wedstrijd zullen 

ouders/verzorgers worden benaderd om mee te helpen bij werkzaamheden voor, tijdens en na wedstrijden en 

wordt een actieven inzet van hen verwacht. Mocht u op een bepaald moment niet kunnen dan zult u worden 

ingedeeld voor een volgende activiteit.   

Als u in het bezit bent van een diploma EHBO, BHV, Trainersopleiding zwemmen, licentie KNZB-official, of u wilt  

zich laten opleiden voor een van deze taken, laat het ons weten. 

 

Doorgeven van wijzigingen 

Het is de verantwoordelijkheid van het lid om wijzigingen die relevant zijn voor zwemvereniging New Wave 

Almere door te geven aan de ledenadministratie. Hieronder vallen in elk geval: adres, telefoonnummer,  

e-mailadres en bankgegevens. Laat het ons weten via e-mail (ledenadministratie@newwavealmere.nl). 

 

Gezondheidsverklaring 

Het nieuwe lid, bij minderjarigheid de wettelijk vertegenwoordiger, verklaart met ondertekening dat het lid 

medisch gezond is, dan wel voldoende gezond is bevonden door een (huis)arts om aan de sportuitoefening bij de 

verenging deel te nemen. Indien er sprake is van medicijngebruik of andere aandoeningen (handicaps) die van 

invloed kunnen zijn op de sportuitoefening, dan dient het lid dit mede te delen aan de trainers. Daarbij zal er bij 

medicijngebruik altijd rekening moeten worden gehouden met het door de KNZB uitgevaardigde 

dopingreglement. 

  

https://www.newwavealmere.nl/


Kosten en betaling 

Het lidmaatschap/verenigingsjaar van zwemvereniging New Wave Almere loopt per seizoen van 1 augustus tot en 

met 31 juli. Er worden 12 maanden in rekening gebracht. Indien een lidmaatschap tijdens een lopend seizoen 

gestart wordt, wordt de contributie naar rato in rekening gebracht. Indien het lidmaatschap op verzoek van het 

lid tijdens een lopend lidmaatschap/verenigingsjaar wordt beëindigd, ontslaat dit u niet van de contributie plicht 

voor het resterende deel van het lidmaatschap/verenigingsjaar. 

 

U kunt op twee manieren betalen: 

 Betaling ineens via automatische incasso op 1 augustus of bij aanvang lidmaatschap. 

 Betaling in maandelijkse termijnen via automatische incasso. 

Na de door u afgegeven machtiging tot automatische maandelijkse incasso zorgt zwemvereniging New Wave 

Almere ervoor dat de door u verschuldigde contributie tussen de 3e en 8e dag van elke maand wordt 

geïncasseerd. 

Indien niet tijdig of niet volledig wordt voldaan aan de betalingsverplichting, kan het betreffende lid de toegang 

tot de training en/of wedstrijden worden ontzegd totdat aan de verplichting is voldaan. 

Indien er, na het verzenden van een 2de herinnering en het verzenden van een aanmaning, binnen 14 dagen nog 

geen betaling heeft plaatsgevonden, zal worden over gegaan tot het inschakelen van een incassobureau/ 

gerechtsdeurwaarder waarbij de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn. 

Contributie seizoen 2022-2023 (exclusief KNZB-bondsbijdrage) 
 

Wave Top* € 1.145,00  (11 uur zwemtraining + 2 uur landtraining) 

Wave Select* €   906,00  (9 uur zwemtraining + 0,5 uur landtraining) 

Wave Racen              €   678,00  (7 uur zwemtraining + 0,5 uur landtraining) 

Wave Advanced          €   532,00  (5,5 uur zwemtraining) 

Wave Academy           €   488,00  (3 uur zwemtraining + 0,5 uur landtraining) 

New Wave €   336,00  (2 uur zwemtraining) 

 

* De groepen Wave Select en Wave Top zijn op uitnodiging 
  
  

KNZB-bondsbijdrage 

De KNZB-bondsbijdrage wordt door de KNZB bepaald en geldt voor elk lid per kalenderjaar van 1 januari tot en 

met 31 december. De bondsbijdrage bestaat uit een startvergunning, basiscontributie KNZB en verzekering. 

Voor 2022 geldt: 
- Startvergunning t/m 11 jaar incl. basiscontributie + 

verzekering: € 23,50 
- Startvergunning 12 jaar en ouder incl. 

basiscontributie + verzekering: € 57,00 
De KNZB-bondsbijdrage voor het lopende kalenderjaar 
wordt ineens geïncasseerd bij aanvang van het 
lidmaatschap en in de maand december vindt incasso 
plaats voor de KNZB-bondsbijdrage geldend voor het 
volgend jaar. 

Voor 2023 geldt: 
- Startvergunning t/m 11 jaar incl. basiscontributie + 

verzekering: € 25,65 
- Startvergunning 12 jaar en ouder incl. 

basiscontributie + verzekering: € 62,15 
De KNZB-bondsbijdrage voor het lopende kalenderjaar 
wordt ineens geïncasseerd bij aanvang van het 
lidmaatschap en in de maand december vindt incasso 
plaats voor de KNZB-bondsbijdrage geldend voor het 
volgend jaar. 

 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50. 

  



Overige kosten 

 New Wave Almere werkt met een startgelddepot, van waaruit de startgelden voor wedstrijden worden 

betaald. 

 Aanschaf van clubkleding. 

 Andere eenmalige kosten, zoals bij extra trainingen, deelname aan activiteiten, etc. 

Deze overige kosten worden d.m.v. een automatische incasso bij u in rekening gebracht.  

Opzeggen lidmaatschap 

Een lidmaatschap kan alleen per seizoen worden beëindigd, dus per 31 juli. De opzegging dient uiterlijk 1 maand 

voor het einde van het seizoen in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Het opzeggen dient schriftelijk bij de 

ledenadministratie te worden gedaan op mailadres ledenadministratie@newwavealmere.nl 

Opzeggen van KNZB-contributie (dit kan alleen wanneer het lidmaatschap is opgezegd en is gestopt met trainen 

en het zwemmen van wedstrijden) dient voor 30 november te worden gedaan, voor het daaropvolgende 

kalenderjaar. Indien hier niet aan voldaan wordt, dient de KNZB-contributie alsnog voor het hele kalenderjaar te 

worden voldaan.  

Van een opzegging krijgt u altijd een schriftelijke bevestiging. 

 

KvK en gegevens 

Zwemvereniging New Wave Almere https://www.newwavealmere.nl 

Facebook https://www.facebook.com/ZV-New-Wave-Almere-110188626992066 

Instagram New Wave Almere 

Opgericht op 13 augustus 2019 te Almere 

Inschrijving KvK onder nummer 75577097 

Rekening (IBAN) NL74RABO0345748530 

t.n.v. Zwemvereniging New Wave Almere 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/ZV-New-Wave-Almere-110188626992066


Vrienden van New Wave Almere 

 
 

 
 

 
        

  
 
 
 
 
 

         
  



         
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER  
 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het volgende: 
- Het lidmaatschap bij zwemvereniging New Wave Almere wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar, 

hetgeen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van  
12 maanden, tenzij tenminste 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij de 
ledenadministratie. Indien een lidmaatschap tijdens een lopend seizoen wordt gestart, wordt de contributie naar 
rato in rekening gebracht. 

- Bij tussentijds opzeggen bestaat nog steeds de verplichting tot het betalen van contributie over het gehele 
verenigingsjaar. 

- Het lidmaatschap bij zwemvereniging New Wave Almere brengt de verplichting met zich mee dat ieder lid in 
principe geacht wordt bij te dragen aan het functioneren van de vereniging (zie hiervoor het onderdeel 
vrijwilligerswerk). 

 

ACHTERNAAM  

VOORNAMEN  

MAN/VROUW  

ADRES  

POSTCODE , WOONPLAATS  

TELEFOON  

E-MAILADRES  

GEBOORTEDATUM  

GROEP  

INGANGSDATUM 
LIDMAATSCHAP 

 

HANDTEKENING 
(Wettelijk vertegenwoordiger) 

 
 

  
IK BETAAL OP DE VOLGENDE MANIER (graag hieronder aankruisen): 
 

O  BETALING INEENS VIA AUTOMATISCHE INCASSO en automatische incasso voor de  

  overige kosten  
O   BETALING IN MAANDELIJKSE TERMIJNEN VIA AUTOMATISCHE INCASSO en   
  automatische incasso voor de overige kosten  

 

REKENING 
 

 

TEN NAME VAN  

ADRES  

POSTCODE, WOONPLAATS  

E-MAILADRES  

HANDTEKENING  
 
 

 


