
  Versie 3.0 2018 

Nieuw Lidmaatschap ZPC Bubble 

In de hal van het zwembad vindt u in het folderrek ons gele inschrijfformulier. 
Wanneer u deze volledig ingevuld bij de trainer inlevert, kan er 2 weken op proef 
worden meegezwommen. 

Met het ondertekende formulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene 
voorwaarden en huisregels plus geeft u een machtiging af waarmee wij de 
verschuldigde contributiebedragen en diverse kosten als aanschaf clubkleding van uw 
rekening kunnen incasseren. 

De verenigingscontributie loopt per maand, de verplichte KNZB-bondscontributie 
wordt jaarlijks in één keer in februari geïncasseerd, of de maand waarin u lid wordt. 
De verenigingsbedragen worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld. 

Om een vlotte inschrijving te kunnen verwerken en voor vragen wij u uw 
bankrekeningnummer duidelijk te noteren en te controleren. 

De tarieven voor het zwemvaardigheid diplomazwemmen zijn in 2018: € 15,00 

Over het algemeen wordt in overleg met de trainers 2 keer per jaar de mogelijkheid 
geboden om voor het zwemvaardigheid diploma op te gaan. Vanzelfsprekend moet 
het niveau hiervoor toereikend zijn. 

De contributietarieven worden na het besluit van de ALV gepubliceerd op de site 
WWW.ZPCBUBBLE.NL  en via diverse gangbare kanalen als nieuwsbrief, mail etc. 
kenbaar gemaakt. 

 

Opzeggen lidmaatschap ZPC Bubble 

Bij opzegging geldt er een maand opzegtermijn na de maand waarin wordt opgezegd 
m.u.v. de groep zwemvaardigheid. Voor het diplomazwemmen kunt u aangeven of 
het volgende traject wordt gedaan of dat er wordt overgestapt naar de reguliere 
recreatieve trainingen. 

Betalingsachterstanden en het tijdelijk opzeggen van toegang aan 
trainingen/activiteiten van ZPC Bubble en/of wedstrijden. 

Wanneer er achterstanden in betaling dreigen te ontstaan, verzoeken wij u om per 
direct contact op te nemen met de ledenadministratie of één van de bestuursleden. 
Eventueel kan contact opgenomen worden met onze vertrouwenspersoon om raad te 
vragen. Dan kan er naar een passende oplossing worden gezocht. Deze stap dient u 
dus wel zelf te nemen! Voor het stappenplan om tot betaling te komen tot schorsing 
van deelname aan trainingen/activiteiten en incassotraject, zie de regels 

http://www.zpcbubble.nl/
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Welkom als lid van ZPC Bubble!  

Als lid van ZPC Bubble wordt u ook automatisch ingeschreven bij Koninklijke 
Nederlandse Zwembond (KNZB).  De hieraan verbonden rechten en 
verplichtingen zijn hiermee dan ook op u van toepassing. U betaalt dus 2 
soorten contributie, verenigingscontributie (per maand) en KNZB 
bondscontributie (per jaar). 

1. Vereenigingscontributie. Het verenigingscontributiebedrag wordt jaarlijks 
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. 

2. KNZB Bondscontributie. Het verenigingscontributiebedrag is exclusief 
de KNZB-bondsafdrachten, KNZB-regiobijdrage, verzekeringen en kosten voor 
startvergunningen en startgelden voor wedstrijden. De tarieven worden 
jaarlijks door de KNZB aangepast en deze zullen snel na bekendmaking ook op 
onze site worden geplaatst. De afdrachten en kosten van een startvergunning 
zijn -ongeacht de duur van het lidmaatschap!- verplicht voor het gehele 
jaartarief en worden standaard in de maand februari in 1x automatisch 
geïncasseerd, of de maand waarin u lid wordt. Houdt u daar dus rekening mee 
om storneringen te voorkomen. Bij een nieuw lidmaatschap moet dit bij 
aanvang van het lidmaatschap worden voldaan. 

3. Wijze van betalen 
1. Elk lid dient per automatisch incasso te betalen; 
2. Automatisch incasso vindt aan het begin van de maand plaats in 12 

maandelijkse termijnen. 
3. Bij hoge uitzondering kan er door leden die niet via automatisch incasso 

betalen, zelfstandig per maand vooraf het van toepassing zijnde 
maandbedrag worden overgemaakt.  

4. Een betalingsachterstand in de contributie heeft de volgende 
consequenties: 

1. 1e Herinnering. 15 dagen na incasso. De herinnering heeft een 
betaaltermijn van 15 dagen. 

2. 2e Herinnering na vervallen van betaaltermijn van de 1e herinnering. 
Deze herinnering heeft een betaaltermijn van 15dagen. 

3. De 1e aanmaning komt uit na het vervallen betaaltermijn 2e herinnering 
en heeft een betaaltermijn van 15 dagen. Hierbij worden wel €2,50 extra 
kosten in rekening gebracht. 

4. Bij het uitblijven van betaling wordt de 2e en laatste aanmaning 
verzonden en zal de zwemmer de toegang tot trainingen en 
activiteiten bij ZPC Bubble worden ontzegd totdat het volledige 
verschuldigde bedrag is betaald. 

5. Inschakeling incassobureau: Indien men binnen een maand na de 2e 
aanmaning niet heeft betaald zal het bestuur van ZPC Bubble de 
rekening uit handen geven aan een incassobureau. Zij zullen bovenop de 
aanmaning een aanvullend bedrag in rekening brengen. Tevens zijn zij 
gemachtigd om juridische stappen te ondernemen. 
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Samenvattend contributiebeleid: 

 Incassodatum (eerste week v.d. maand) 
 1e Herinnering (15dgn na incassodatum) 
 2e Herinnering (30dgn na incassodatum) 
 1e Aanmaning en €2,50 administratiekosten (45dgn na incassodatum) 
 2e Aanmaning en inschakeling van incassobureau (60dgn na incassodatum), 

tevens schorsing van trainingen en activiteiten ZPC Bubble tot betalingen 
zijn voldaan. 

5. Zwemdepot: Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden moeten de 
inschrijfgelden van het wedstrijddepot afgeschreven kunnen worden. 
Maandelijks wordt hiervoor door de depothouder een persoonlijk overzicht 
toegezonden zodat altijd bekend is wat het saldo is.  

De tarieven van inschrijfgelden worden op de uitnodiging van de wedstrijden 
vermeld. Ook regels met betrekking tot het tijdig afzeggen van wedstrijden en 
de boetes rondom de afzegging die hierop gelden. Daar heeft de club dus 
géén invloed op! Eenmaal verschuldigde inleggelden en boetes worden 
van het individuele zwemdepot afgeboekt! 

Ook voor het saldo van het zwemdepot geldt: zorg voor tijdige aanvulling. Het 
meest handige bedrag wordt ook standaard geadviseerd door de 
depothouder. Storten kan uitsluitend op rekeningnummer NL53INGB 0652 
7563 95 t.n.v. ZPC Bubble onder vermelding van depotstorting voor… met 
naam van de zwemmer. 

Tijdens het zwemseizoen krijgt u maandelijks de tussenstand van het depot 
per zwemmer. Bij een negatief saldo wordt u verzocht het depot aan te vullen 
zoals wordt voorgesteld door de depothouder. 

Wanneer een depotsaldo €50, - negatief staat, zal de depothouder het bestuur 
inlichten en volgt er vanuit het bestuur een 1e aanmaning en worden €2,50 
administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer er hierop binnen 15 dagen 
geen bijstorting volgt of contact op wordt genomen met het bestuur voor een 
betalingsregeling, zal er door het bestuur een 2e aanmaning worden 
gezonden, met vernoeming van het tekort op dat moment. Ook wordt een 
zwemmer dan niet ingeschreven voor deelname aan wedstrijden en zal dit 
door het bestuur worden doorgegeven aan inschrijvingen@zpcbubble.nl 

Inschakeling incassobureau: Indien men binnen een maand na de 2e 
aanmaning niet heeft betaald zal het bestuur van ZPC Bubble de rekening uit 
handen geven aan een incassobureau. Zij zullen bovenop de aanmaning een 
aanvullend bedrag in rekening brengen. Tevens zijn zij gemachtigd om 
juridische stappen te ondernemen. 

Let op: Sommige wedstrijden kennen een starttarief per afstand waardoor er 
flinke schommelingen in de uitgaven kunnen ontstaan! 

mailto:inschrijvingen@zpcbubble.nl
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Samenvattend depotbeleid: 
 1e Aanmaning bij negatief depotsaldo van €50,- en €2,50 

administratiekosten 
 2e Aanmaning bij niet betalen binnen 15 dgn. en geen deelname aan 

wedstrijden tot het depot is aangezuiverd in een positief saldo. 
 Bij niet betalen na 30 dgn. volgt een inschakeling van een incassobureau, 

tevens zal deelname aan wedstrijden worden ontzegd tot betalingen zijn 
voldaan. 

6. Opzeggen lidmaatschap: Leden die hun lidmaatschap op willen zeggen, 
moeten dit doen door een e-mail aan de ledenadministratie@zpcbubble.nl te 
zenden. Graag onder vermelding van reden, zodat we -in het belang van de 
club- ook de redenen van opzegging kunnen volgen. Na bevestiging van de 
einddatum door ZPC Bubble zal de opzegging worden verwerkt. 

7. Dag startnummer of doorlopend startnummer aanvragen. Kosten 
hiervan moeten vóór de eerste wedstrijd worden betaald. Tevens dient op het 
individuele zwemdepot in overleg met de depothouder een eerste 
minimumbedrag te worden gestort. Hiervoor kan er contact op worden 
genomen via depot@zpcbubble.nl. Let op: stortingen kunnen uitsluitend via 
een apart bankrekeningnummer worden gedaan. 

8. Pasje toegang zwembad. Wanneer er wordt getraind, moet er vooraf bij de 
balie een persoonlijk pasje worden gescand. Bij eerste aanschaf wordt 
hiervoor € 5,00 borg gevraagd. 

9. Jeugdsportfonds Groningen. De gemeente heeft het Jeugdsportfonds 
Veendam ingesteld. Het jeugdsportfonds biedt kinderen tot 16 jaar van 
financieel niet daadkrachtige ouders de mogelijkheid te sporten door bij te 
dragen in de kosten van lidmaatschap of sportartikelen (zie ook 
www.jeugdsportfonds.nl en u kunt voor specifieke informatie contact 
opnemen via veendam@jeugdsportfonds.nl. NB: de toezegging van de 
bijdrage moet worden ingeleverd samen met het 
aanmeldingsformulier! Er wordt nl niet met terugwerkende kracht een 
toekenning gedaan, zodat u kunt voorkomen dat er door u zelf voor de eerste 
contributie moet worden betaald. 

10. Stichting leergeld in Veendam In Nederland leeft één op de negen 
kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij 
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 
Via 100 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 259 (van de in 
totaal 380) Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te 
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt 
hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Stichting Leergeld Zuidoost Groningen 
(zie www.leergeld.nl ) ondersteunt schoolgaande kinderen, bijvoorbeeld door 
het vergoeden van zwemlessen en de zwemsport.  

Regio Veendam / Pekela Postbus 103, 9640 AC  Veendam, Coördinator: de 
heer Hans Brouwer, Telefoon: 06 – 1074 1536, Bereikbaar: di en do tussen 
9.30 en 11.30 uur, veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl 

mailto:ledenadministratie@zpcbubble.nl
mailto:depot@zpcbubble.nl
http://www.jeugdsportfonds.nl/
mailto:veendam@jeugdsportfonds.nl
http://www.leergeld.nl/
mailto:veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl

