
“Polo- en zwemvereniging PCG” 
 

                              Aanmeldingsformulier 2017 
Indien u zichzelf of één van uw kinderen wilt inschrijven als lid van PCG, 
verzoek ik u dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Tevens machtigt 
u hiermee PCG om inschrijfgeld, contributie en startlicentie per 
automatische incasso van uw IBAN-rekening af te laten schrijven. 
Het lidmaatschap geldt voor de rest van het kalenderjaar en wordt daarna 
stilzwijgend steeds voor een half jaar verlengd. 
 
Ondergetekende _______________________________________ (naam)  
verzoekt inschrijving van: 
 

    

Voorletters: Geslacht: M / V 

Achternaam:   

Voornaam:   

Geboortedatum:   

Straatnaam:   

Postcode:   

Woonplaats:   

Telefoonnummer:   

Email:    

Zwemdiploma’s:   

Met ingang van:   

Lidsoort: Asp. / Jun. / Sen. / Recr. / Gez. Lid / Onderst. lid 

En verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan “Polo- en 
zwem-vereniging PCG” om van zijn / haar hieronder genoemde 
IBAN rekening bedragen af te schrijven wegens inschrijfgeld, 
contributie en evt. startlicentie 
  
IBAN-nr.: |__ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __| 
 
T.n.v.:      |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| 
 
Datum:                        |__ __| |__ __| |__ __ __ __| 
 
Handtekening:             ________________________ 
(bij minderjarigen van ouder of voogd) 
 

 

Door aanvaarding van dit lidmaatschap verplicht men zich tevens de 
statuten en reglementen van PCG en van de KNZB te respecteren. 
(deze liggen ter inzage bij de secretaris) 
 
Financiële verplichtingen: 
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.  
Contributie is verschuldigd vanaf de dag van inschrijving. 
Startlicentie wordt berekend vanaf het kwartaal volgend op de 
startnummerverstrekking. 
 
Contributies per 1 januari 2017: 
Ondersteunend lidmaatschap:   €   51,50 per jaar 
Aspirant: t/m 11 jarigen  €   46,96 per kwartaal 
Junior:  12 t/m 18 jarigen €   54,59 per kwartaal 
Senior:  19 jaar en ouder €   78,09 per kwartaal 
Recreant: 17 jaar en ouder €   56,77 per kwartaal 
 
Startlicentie (voor startnummerhouders) per 1 januari 2017: 
Kosten startlicentie KNZB             €   11,00 per kwartaal 
 
De contributie wordt elk kwartaal automatisch van uw IBAN-rekening 
afgeschreven. U dient te zorgen voor een toereikend rekeningsaldo.  
Na enkele mislukte incasso’s volgt uitsluiting. 
 
Wanneer u het niet eens bent met een automatische overschrijving, kunt u 
het bedrag dat van uw IBAN-rekening werd afgeschreven binnen 1 maand 
weer laten terugboeken. 
 
Opzegging: dient schriftelijk te geschieden voor 1 mei (opzegdatum 1 juli), 
respectievelijk voor 1 november (opzegdatum 31 december) bij de 
penningmeester. Aan de opzegtermijnen wordt strikt de hand gehouden. 
 
 
Inleveren bij uw trainer of zenden aan: 
C.L. de Graaff, penningmeester PCG 
Enk 49 
4214 DC Vuren   
tel. 0183 - 634229 
penningmeester@pcg-gorinchem.nl 
 
SNS-bank NL48 SNSB 0827 3527 43 
 
Meer informatie: 
http://www.pcg-gorinchem.nl 


