
Inschrijfformulier       Heemskerkse Zwemvereniging ‘OEZA’ 
______________________________________________________________________ 
 
a.u.b. invullen in blokletters 
 
Voorletters: _________  Achternaam: ________________________________________________ 
 
Roepnaam: ___________________________ vrouw/man  Geboortedatum:__________________ 
 
Adres: _________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ___________  Woonplaats: ________________________________________________ 
 
Telefoon : _____________________________ Emailadres: ______________________________ 
 
Telefoon : _______________________________ (eventueel 2e of mobiel nummer i.v.m. calamiteiten) 
 
Beroep (ouder): _________________________________________________________________ 
 
Eventueel bezit van diploma’s : ____________________________(bijv. BHV, EHBO, zwemdiploma’s) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
a.u.b. vakje(s) van de voorkeur aankruisen 
 
O Zwemles O diploma A O diploma B O diploma C 
 O woensdag O donderdag 
 
O Zwemvaardigheid 
 O maandag O vrijdag 
 
O Tienerzwemmen O Sterrenplan 
 
O Volwassenen 
 O maandag O woensdag O vrijdag (H’kerk) O vrijdag (B’wijk) 
 
O Masters * 
   *Masters kunnen op maandag in Heemskerk en woensdag in Beverwijk zwemmen. 
     Tegen betaling van een toeslag van € 10,75 kan ook op zaterdagochtend gezwommen worden. 
 O zaterdag 
 
O Wedstrijdzwemmen 
 
Voor alle disciplines, m.u.v. zwemlessen voor de diploma’s A, B en C, geldt; opzeggen kan slechts op 2 
momenten per jaar, te weten: 
- Vóór 31 mei, waarna uw lidmaatschap eindigt na de laatste zwemles voor de zomervakantie 
- Vóór 30 november, waarna uw lidmaatschap eindigt op 31 december 
Voor zwemlessen voor de diploma’s A,B en C geldt als enige, dat na het behalen van het zwemdiploma het 
lidmaatschap ook opgezegd kan worden. 
______________________________________________________________________ 
 
Ondergetekende machtigt OEZA tot het automatisch incasseren  van de contributie van zijn/haar 
bankrekening en verklaart geen achterstallige financiële verplichtingen te hebben bij een andere 
zwemvereniging. 
 
Ibanbankrekeningnummer:                   

 
Op alle leden zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van toepassing. 
 
 
Datum: _______________ Handtekening: _________________________________________ 
    (Bij minderjarigen handtekening ouders of voogd) 
 
Dit formulier, volledig ingevuld, samen met het inschrijfgeld van € 7,50 inleveren op het adres Mary 
Zeldenruststraat 33, 1963 EA Heemskerk of direct bij de ledenadministratie: Delftsingel 52, 1566 VJ 
Assendelft. Na de eerste zwemles wordt via automatische incasso € 7,50 geïncasseerd als bijdrage voor de 
magneet-toegangskaart voor zwembad De Waterakkers. De KNZB contributie wordt direct met de eerste 
incasso, gelijk met de maandelijkse contributie geind.  
______________________________________________________________________ 
Hieronder niets invullen a.u.b. 
 
Categorie: __________________________ Ingangsdatum: ____________________________ 
 
Dag/tijdstip: ________________________ KNZB nummer: ____________________________ 


