
 
 

Alleen volledig ingevulde formulieren zullen verwerkt worden, deze kunt u per e-mail zenden aan: leden@mncdordrecht.nl of deponeren in 
de brievenbus in het clubhuis  

Zwem- en waterpolovereniging MNC Dordrecht:  www.mncdordrecht.nl, Postbus 8074, NL-3301 CB Dordrecht   

KvK: 24306127 -  IBAN: NL39INGB0000217665   

INSCHRIJFFORMULIER MNC DORDRECHT 
 
     
 

DDDDD 

 
Ingangsdatum   : ………….. - ………….. - …………..… ( dd-mm-jjjj ) 
 
Voornaam  : …………..…………..…………..…………..…….  Voorletters : …………..…… 
 
Achternaam   : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum  : ………….. - ………….. - …………..… ( dd-mm-jjjj )  Geslacht :   M / V 
 
Straat   : ………………………………………………………………….   Huis nr. : …………… 
 

Postcode   :  Plaats ………………………………………………….. 

 
Contactgegevens  Lid ↓    ouder/verzorger↓ naam:…………………………………… 
       *gegevens ouder/verzorger verplicht  invullen bij lid  < 18 jr  

Telefoon :  …………………………………………. ……………………………………….. 
Mobiel   : …………………………………………. ……………………………………….. 
 
E-mailadres : …………………………@…………… …………………………@.………….  

 
Aan welke verenigingsactiviteit wenst u deel te nemen (meerdere opties mogelijk) 
   Elementair zwemmen (leszwemmen)       Donateur zwemmen 

   Waterpolo          Wedstrijd zwemmen   

 
Betaling contributie 

   Automatische incasso     Dordtpas & Automatische incasso*       STL** 
Laatste 8 cijfers van de Dordtpas: ………...…..........……………..  

*    Met Dordtpas kan de contributie per maand worden voldaan.  
      Middels automatische incasso wordt de rest van het lesgeld geïncasseerd.  
** Stichting Leergeld Drechtsteden alleen voor leden die in de Drechtsteden buiten Dordrecht wonen. 

Machtiging automatische incasso (ook invullen als er met Dordtpas wordt betaald) 
Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan MNC Dordrecht om: 

 Eenmalig het inschrijfgeld en eventuele overschrijvingskosten; 

 Maandelijks de verschuldigde contributie; 

 Jaarlijkse kosten startvergunning KNZB  

 Specifieke bijdrage (zie voor info: http://www.mncdordrecht.nl/ledeninformatie/contributie-en-bijdragen/) 

 

Af te schrijven van IBAN  ten name van: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

Algemene voorwaarden lidmaatschap MNC Dordrecht 
A. Aanvrager verklaart hierbij akkoord te gaan met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en zich te houden aan 

de beslissingen van de algemene ledenvergadering, het bestuur en de commissiebesturen. 
B. Aanvrager aanvaardt alle rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap van MNC Dordrecht. 
C. Aanvrager aanvaardt hiermede het persoonlijk lidmaatschap van de KNZB met de daaraan verbonden verplichtingen. 
D. Aanvrager verklaart in goede gezondheid te verkeren om op een verantwoorde wijze te sporten bij MNC Dordrecht. 

Voor akkoord getekend: 
Datum    …………. - ………….. - …………..… ( dd-mm-jjjj ) 

 

Plaats      …………………………………………………..   

Handtekening rekeninghouder 

Handtekening akkoord algemene voorwaarden 

http://www.mncdordrecht.nl/

