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Zwem- & Poloclub Montferland 

Inschrijfformulier nieuwe leden  

www.zpcm.nl 

PERSONALIA 

Naam en voorletters  

Roepnaam  

Geboortedatum  

Geslacht Man/Vrouw 

Adres en huisnummer  

Postcode / Plaats  

Telefoonnummer (Mobiel)  

E-mail adres  

Bij spoedgeval waarschuwen  

Medische indicatie Ja/Nee (z.o.z) 

 
WIL DEELNEMEN AAN: 

RECREA-ACTIEF             ☐          MASTERSZWEMMEN              ☐          MINIPOLO 

WATERPOLO                  ☐          (WEDSTRIJD-)ZWEMMEN      ☐          ANDERS, NL:……………………… 

Mocht u willen weten wat het lidmaatschap u precies gaat kosten, stuur dan een e-mail naar 

contributie@zpcm.nl Vermeld in de mail de leeftijd en voor welk onderdeel u zich als lid gaat aanmelden.  

 

ALGEMEEN 

Het is toegestaan gedurende 2 weken op proef mee te trainen. 

Door ondertekening van dit formulier en betaling van € 5,– inschrijfgeld, bent u lid van Zwem- en Poloclub 

Montferland. Tevens verklaart u daarmee de gestelde regels in zowel de statuten, het huishoudelijk reglement 

als ook in het toezichtsplan te aanvaarden. Artikel 4.3 “Gedragsregels voor leden/zwemmers” staat op de 

achterzijde van dit formulier.  

Voorts verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat automatische incasso van de contributie 

onlosmakelijk verbonden is aan het lidmaatschap. Ondergetekende verklaart daartoe het formulier 

“Doorlopende machtiging” volledig ingevuld en ondertekend te hebben. Het inschrijfformulier en het 

machtigingsformulier worden tezamen ingediend. 

Met de ondertekening van dit formulier verleent u een machtiging tot éénmalige afschrijving van het 

inschrijfgeld, indien niet contant voldaan. Afschrijving vindt plaats binnen 20 dagen na ondertekening. 

Terugboeking is niet mogelijk. 

LET OP: opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december. Conform de statuten 

loopt het lidmaatschap altijd tot en met 31 december. De incasso wordt automatisch per ultimo van het 

betreffende jaar stopgezet. 

ONDERTEKENING 

Voor minderjarigen is toestemming van ouder of voogd vereist. Deze dient het formulier mede te 

ondertekenen. (LET OP: LEES EERST DE ACHTERZIJDE ALVORENS TE ONDERTEKENEN.) 

 

Getekend te:      D.d. 

………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………. …………… 

 

Handtekening:      Handtekening ouder/voogd: 

………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………. 

http://www.zpcm.nl/
mailto:contributie@zpcm.nl
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Onze publicaties zoals onze flyer, website en social media illustreren wij graag met foto's van onze activiteiten. 
Door uw handtekening maakt u kenbaar daartegen gedurende de hele periode dat het lidmaatschap duurt geen 
bezwaar te hebben. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan angelagiezen@zpcm.nl 

 

 
Artikel 4.3 Toezichtsplan ZPCM Gedragsregels 

 voor leden/zwemmers 

a. Alcoholgebruik, gebruik van verdovende middelen en gebruik van medicijnen die het zwemmen nadelig 

beïnvloeden voorafgaande aan de training of activiteit zijn verboden. Ook in geval van bepaalde 

ziekteverschijnselen kan het uit oogpunt van veiligheid onverantwoord zijn te gaan zwemmen. In geval van 

twijfel beslist het Hoofdkaderlid. 

b. Hardlopen in de verschillende ruimten binnen de zwemzaal is vanwege kans op uitglijden verboden. 

c. Op de kant is het vanwege de kans op uitglijden verboden elkaar te duwen en/of te trekken. 

d. Het is vanwege de kans op uitglijden verboden elkaar uit het water te trekken. 

e. Tijdens de activiteiten mogen, ter voorkoming van het (ongewild) toebrengen van letsel, geen 

sieradenen/of horloges gedragen worden. 

f. Het is verboden om kauwgom of iets anders in de mond te hebben tijdens de training of activiteit, zowel in 

het water als op de bassinrand. 

g. Het is verboden te duiken in het instructiebad. 

h. Het is, omdat je niet ziet wat er achter je gebeurt in het bad, verboden achterwaarts het water in te 

springen. 

i. Bij zwemwedstrijden mag het instructiebad alleen gebruikt worden als er toezicht is. 

j. Bij waterpolowedstrijden mag het instructiebad niet gebruikt worden, omdat het water van het 

instructiebad in het grote bad gepompt wordt. 

k. Na afloop van alle activiteiten dienen de ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 12 jaar de kinderen op 

te halen. Het is niet de bedoeling dat kinderen onbeheerd door het SportCentrum zwerven. Bij herhaling 

worden ouders/verzorgers middels een brief door het bestuur erop gewezen dat de kinderen op tijd 

opgehaald dienen te worden. 

Het gehele toezichtsplan ligt ter inzage op het zwembad. 

LET OP Sportkeuring 

Een sportkeuring is niet meer vereist. Indien u van mening bent dat er een dringende reden is om toch een 

sportkeuring te laten plaatsvinden, dan dient u dit zelf via uw huisarts te regelen. 

Medische indicaties 

Het bestuur adviseert met klem om medische indicaties te melden aan het bestuur! Daarbij moet met name, 

doch niet limitatief, gedacht worden aan diabetes, epilepsie, astma, hart-/vaatziekten, allergieën, medicijnen. 

Het bestuur, dan wel de door het bestuur daartoe aangewezen persoon/personen, kan/kunnen verplichten 

dat het betreffende lid een eigen toezichthouder aanstelt (zie ook Toezichtsplan ZPCM). 

 

In te vullen door de Zwemvereniging 

Datum 1
e
 proef: Ingang lidmaatschap: 

Formulier afgegeven d.d.: Lidmaatschapsnr.: 

Formulier retour: Contributie: 

Inschrijfgeld voldaan: JA/NEE Machtigingsformulier: JA/NEE 

Startnr.: Medische indicaties: JA/NEE 

 

Sprtlinked: JA/NEE Akkoord: JA/NEE 

 

mailto:angelagiezen@zpcm.nl

