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O/ref : ZVM/22/lidgeld
van 28 december 2021
Betreft: heraansluiten
Bijlage: 1
Beste ZVM-ers
Het bestuur en de medewerkers van ZVM
wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar!
Bij Zwemclub Vrij Merksem vzw betekent een nieuw jaar ook heraansluiten en lidgeld betalen.
In het bijgevoegd overzicht vindt u de tarieven per ledencategorie, afhankelijk van de datum van
aansluiting.
De betaling gebeurt volgens de reeds gekende all-in formule waarbij het verschuldigd lidgeld en het
forfaitair inkombedrag voor het ganse jaar in éénmaal wordt geïnd.
Om lid te blijven en in orde met de verzekering, dienen we als club de lijsten van heraangesloten en nieuwe
leden aan de federatie “FROS Multisport Vlaanderen” begin 2022 over te maken.
Wij vragen u dan ook om uw lidgeld betreffende 2022 ten laatste op 7 januari 2022 te betalen per
overschrijving op rek nr. BE47 9730 4136 5480 van ZVM vzw, met de mededeling:
“LIDGELD 2022: Naam Voornaam geboortedatum”.
Voorbeeld: “LIDGELD 2022: Wielemans Pieter 08/08/1976”
Om administratieve reden vragen wij u om voor ELK lid APART een betaling uit te voeren!
Omwille van de corona-maatregelen kan het lidgeld voor 2022 enkel betaald worden via
overschrijving.
Als op 14 januari 2022 het individuele lidgeld voor 2022 nog niet is betaald kan, voor de betrokkenen, de
toegang tot het zwembad worden geweigerd, tijdens de zwemuren van onze club.
We vertrouwen op uw medewerking om deze jaarwisseling administratief zo vlot mogelijk te kunnen laten
verlopen en hopen u opnieuw te mogen opnemen in ons ledenbestand.
Namens de raad van bestuur van ZVM vzw, i.o.

Jason Braeckmans

Shirley Ruts

Pieter Wielemans

voorzitter

clubsecretaris

penningmeester

Bijlage: lidgelden 2022
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OVERZICHT TARIEVEN 2022
START vóór 01/04/2022

lidgeld

forfait
zwembeurten

totaal

ZWEMSCHOOL (leren zwemmen)
2 x per week (ma & vrij) trainingen en familiebad te
Merksem
RECREANTEN-ZWEMMERS
2 x per week (ma & vrij) trainingen in respectievelijke
groep en familiebad te Merksem
COMPETITIE-ZWEMMERS
alle trainingen te Merksem en Ekeren
FAMILIE-ZWEMMERS
1 x per week (vrij) familiebad te Merksem
MEDEWERKERS
zwemmen mogelijk - trainingen en familiebad
STEUNENDE LEDEN

40,00 €

45,00 €

85,00 €

40,00 €

45,00 €

85,00 €

40,00 €

90,00 €

130,00 €

40,00 €

10,00 €

50,00 €

OVERZICHT TARIEVEN 2022
START na 01/04/2022 en vóór 01/09/2022

lidgeld

forfait
zwembeurten

ZWEMSCHOOL (leren zwemmen)
2 x per week (ma & vrij) trainingen en familiebad te
Merksem
RECREANTEN-ZWEMMERS
2 x per week (ma & vrij) trainingen in respectievelijke
groep en familiebad te Merksem
COMPETITIE-ZWEMMERS
alle trainingen te Merksem en Ekeren
FAMILIE-ZWEMMERS
1 x per week (vrij) familiebad te Merksem
MEDEWERKERS
zwemmen mogelijk - trainingen en familiebad
STEUNENDE LEDEN

40,00 €

35,00 €

75,00 €

40,00 €

35,00 €

75,00 €

40,00 €

70,00 €

110,00 €

40,00 €

10,00 €

50,00 €

OVERZICHT TARIEVEN 2022
START na 01/09/2022

lidgeld

forfait
zwembeurten

ZWEMSCHOOL (leren zwemmen)
2 x per week (ma & vrij) trainingen en familiebad te
Merksem
RECREANTEN-ZWEMMERS
2 x per week (ma & vrij) trainingen in respectievelijke
groep en familiebad te Merksem
COMPETITIE-ZWEMMERS
alle trainingen te Merksem en Ekeren
FAMILIE-ZWEMMERS
1 x per week (vrij) familiebad te Merksem
MEDEWERKERS
zwemmen mogelijk - trainingen en familiebad
STEUNENDE LEDEN

40,00 €

25,00 €

65,00 €

40,00 €

25,00 €

65,00 €

40,00 €

50,00 €

90,00 €

40,00 €

5,00 €

45,00 €

15,00 €

15,00 €

25,00 €

25,00 €

15,00 €

15,00 €

25,00 €

25,00 €

15,00 €

15,00 €

25,00 €

25,00 €

Weetje:
Verscheidene ziekenfondsen geven tegemoetkomingen op lidgelden voor sportclubs.
Voor meer informatie neem contact met uw persoonlijk ziekenfonds.

