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Welkom bij zwemclub de Spetters 

Zwemclub de Spetters is de zwemvereniging van Heiloo, Egmond, Bergen en omstreken sinds 1 juli 

1970. Bij de Spetters kun je recreatief zwemmen, en trimzwemmen. Zwemclub de Spetters traint 

van september t/m april op maandagavond in zwembad de Hoornse Vaart in Alkmaar. 

’s Zomers van mei t/m de zomervakantie trainen wij op maandag en woensdagavond in ons 

thuiszwembad Het Baafje in Heiloo. 

Op onze website http://www.de-spetters.nl kunt u meer over zwemclub de Spetters lezen. 

@DeSpetters 

https://www.facebook.com/#!/ZwemclubDeSpetters 

      https://www.instagram.com/despetters 

Het lidmaatschap van de Spetters loopt per kalenderjaar ( januari t/m december ).  

Voor het jaar 2022 gelden voor recreatief zwemmen, en trimzwemmen de volgende contributies: 

Jeugleden t/m 17 jaar Leden 18 jaar en ouder

Contributie 170,00€   182,00€   

Vrijwilligers bijdrage tot een maximaal

bedrag van € 40,0
-40,00€   -40,00€   

Contributie min de maximale vrijwillegers 

bijdrage
130,00€   142,00€   

Per kalenderjaar kunnen volledig contributie betalende leden een vrijwilligersbijdrage tot een 

maximum van  € 40,00 per jaar terugverdienen. Het maximale bedrag van 40 euro terugverdienden 

is minimaal 6 uur “vrijwilligerswerk” voor de vereniging. 

Verenigingsleden dienen minimaal in het bezit van zwemdiploma A te zijn. 

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging “de Spetters” aanvaardt hij/zij het 

lidmaatschap van de KNZB. Hij/zij gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de verenging en de besluiten die voortvloeien uit de leden- dan wel uit de 

bestuursvergadering. 

Na inlevering van het aanmeldingsformulier ontvangt u een factuur voor het inschrijfgeld en 

de contributie. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met : Ledenadministratie 

Astrid van Westerop 

Ronde laan 103 

1851 ZK   HEILOO 

Tel: 06-19.348.449 

Wij raden u aan deze brief goed te bewaren. 

Afmelding dient u uiterlijk voor 1 december  van het lopende jaar schriftelijk aan de 

ledenadministratie kenbaar te worden gemaakt. Per e-mail of brief. 

http://www.de-spetters.nl/
https://www.facebook.com/#!/ZwemclubDeSpetters
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.Ongetekende meldt zich aan als lid van Zwem & Poloclub “de Spetters” en gaat akkoord 

met de bepalingen vermeldt op pagina 1: 

 

 

Voorletters : ___________ 

Roepnaam : ____________________________________________ 

Achternaam : ____________________________________________ 

Adres + huisnummer : ____________________________________________ 

Postcode : ________--____ 

Woonplaats : ____________________________________________ 

Telefoon : ____________________________________________ 

Mobiel van : ____________________________________________ 

 : 06 - _________________________ 

E-mail adres 2) : ____________________________________________ 

Geboortedatum : _____ - _____ - ___________ 

Geslacht 1) : Man / Vrouw 

Soort lid 1) : Recreatief- / Trimzwemlid 

Ingangsdatum lid :  _____ - _____ - ___________ 

Handtekening 3)   

 

Datum ondertekening : ________________________________ 

1)  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
2)  Het e-mail adres is bedoeld voor communicatie vanuit de vereniging. 
3)  Indien het lid nog geen 18 jaar is, willen we de handtekening van een ouder/ verzorger 


