AANMELDINGSFORMULIER
DE ARNHEMSE WATERVRIENDEN
De Arnhemse Watervrienden
zijn opgericht op 25 april 1933.

Achternaam
Roepnaam

M/V
De Arnhemse Watervrienden:
KvK Arnhem: 40119820
Bankrekening:
NL52INGB0002315832

Geboortedatum
Straat & huisnummer
Postcode

Woonplaats

Contact mail:
penningmeester@watervrienden.nl

Telefoon
E-mail adres
Indien minderjarig
naam en adres wettelijk
vertegenwoordiger

De Grote Koppel op:
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

18.30 - 19.30
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30
19.30 - 20.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30

Donderdag
Donderdag
Donderdag

17.15 -18.15
17.30 -18.15
18.15 - 19.00

Wedstrijdzwemmen
Elementaire zwemles t/m diploma C
Elementaire zwemles alle diploma's
Wedstrijdzwemmen
Zwemles 16+
Recreatief zwemmen 16+








Geef met een kruisje uw
keuze aan. Er kan voor
meerdere uren gekozen
worden.

Zwembad Valkenhuizen op:
Synchroonzwemmen
Elementaire zwemles diepe bad
Elementaire zwemles alleen ondiepe bad





Het lidmaatschap van de vereniging loopt vanaf de eerste zwemles t/m opzegging. Opzeggen kan
met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De contributie wordt eenmaal per jaar vastgesteld
door de ledenvergadering. De hoogte van de contributie staat op de website vermeld. Bij inschrijving
is eenmalig €6 inschrijfgeld verschuldigd.

Ondergetekende zal de contributie op de volgende wijze betalen:
 Per incasso (vul ook de machtiging in).
In dit geval bedraagt de contributie:
Per maand: 12 maal € 16,00 resp. € 25,50
Per kwartaal: 4 maal € 48,00 resp. € 76.50
Per jaar:
1 maal € 180,00 resp. € 294,00


GelrePas (kopie GelrePas); de GelrePas kan maar bij 1 vereniging gebruikt
worden en moet ieder jaar weer ingeleverd worden.



Inschrijfgeld € 6,- voldaan

Datum
Handtekening

Geef met een kruisje uw
keuze aan.

VERVOLG AANMELDINGSFORMULIER
DE ARNHEMSE WATERVRIENDEN

Wat zou u voor 
de vereniging

willen doen?

Indien
interesse

Ik heb geen belangstelling
Bestuursfunctie



Helpen bij activiteiten



Helpen bij lesgeven of lesgeven (opleiding mogelijk)



Helpen bij training of training geven



Haldienst



Begeleiden bij wedstrijden



Functie bij het wedstrijdzwemmen (tijdwaarnemer,
scheidsrechter etc.)



Uitvoeren van hand- en spandiensten

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Aanvullende
opmerkingen
en/of
bijzonderheden
die van belang
kunnen zijn om
deel te kunnen
nemen aan de
zwemles en/of
andere
activiteiten
(gezondheidsproblemen en/of
lichamelijke
beperkingen).

Jeugd- Sport- en
Recreatievereniging de
Arnhemse Watervrienden stelt
zich sinds 1933 ten doel
kinderen en ouderen de
zwemkunst bij te brengen en
het plezier in zwemmen
zodanig te bevorderen
dat men deze sport tot in lengte
van dagen kan blijven
beoefenen.
Om dit te kunnen doen hebben
wij vrijwilligers nodig om de
kinderen (en volwassenen) te
begeleiden. Zonder deze
vrijwilligers kan de vereniging
niet bestaan.
Er zijn allerlei mogelijkheden
voor vrijwilligers.

