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Geachte heer/mevrouw, 
 
Dank dat u zich gaat inschrijven bij onze vereniging. 
 
Aan het lidmaatschap van onze vereniging zijn voorwaarden verbonden. Bij inschrijving dient u 
akkoord te gaan met deze voorwaarden. Uitzonderingen zijn niet mogelijk. 
 
De inschrijving zal, nadat u deze via het online inschrijfformulier heeft ingediend, door onze 
ledenadministratie worden verwerkt. U krijgt direct een bevestigingsemail van uw aanmelding.  
 
Wij hopen dat u een plezierige en vooral sportieve tijd zal hebben bij onze vereniging. 
 
Voorwaarden voor het lidmaatschap: 
 
1. Inschrijven kan alleen door middel van het online inschrijfformulier. Na het online inschrijven bent 

u direct lid en dus ook betaalplichtig.  
2. De ingevulde gegevens dienen volledig en correct te zijn. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de 

juistheid van zijn of haar gegevens, 
3. Indien er wijzigingen optreden in aangeleverde gegevens, dienen deze d.m.v. het online 

wijzigingsformulier doorgegeven te worden. 
4. Men gaat akkoord met de automatische incasso’s die plaats vinden voor de contributiebetalingen. 

U dient hiervoor de bevestigingsemail te voorzien van een handtekening en deze op te sturen 
naar het secretariaat van AVZV. 

5. Voor ooievaarspashouders geldt dat zij er voor dienen te zorgen dat de juiste gegevens van de 
ooievaarspashouder (het lid) opgegeven worden, en indien er wijzigingen optreden dit direct door 
te geven met het wijzigingsformulier. Bij het niet opgeven van de juiste gegevens zal het lid zelf de 
contributie dienen te betalen. Achteraf aanleveren van de gegevens wordt gezien als niet opgeven 
van de juiste gegevens en houdt in dat het lid zelf betaalplichtig is. Daarnaast handelen wij 
conform de regels van bureau ooievaarspas. 

6. Voor leden die minderjarig zijn geldt dat ouders en of verzorgers het formulier dienen te tekenen. 
Ook het opgeven van een e-mailadres van ouders en of verzorgers is verplicht. 

7. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen door middel van het online opzegformulier. 
Opzeggingen via email, brieven of mondeling worden niet in behandeling genomen. Het niet juist 
of tijdig opzegen heeft als consequentie dat het lid niet (tijdig) wordt uitgeschreven en dat men 
betaalplichtig blijft, totdat het lidmaatschap volgens de regels is verwerkt. Het behalen van een 
diploma of het einde van een seizoen houdt niet automatisch in dat het lidmaatschap eindigt. U 
dient ten alle tijden zelf (middels het online formulier) op te zeggen. 

8. Voor leden die zich inschrijven voor waterpolo en de leeftijd van 16 jaar of ouder hebben is het 
verplicht om deel te nemen aan de Bsr-cursus of de cursus met goed gevolg te hebben afgerond 
blijkende uit een registratie in Sportlink. Een Bsr-kwalificatie geeft het lid de bevoegdheid om bij 
waterpolowedstrijden plaats te nemen achter de jurytafel. De jurytafel houdt het verloop van de 
wedstrijd bij (tijd en wedstrijdformulier). Het lid is verplicht deel te nemen aan het juryrooster van 
de thuiswedstrijden. Dit geldt ook voor leden die lid worden voor het bereiken van de leeftijd van 
16 jaar en tijdens hun lidmaatschap 16 jaar worden, zij zullen hier via de waterpolocommissie een 
uitnodiging voor krijgen. Deelname aan de Bsr-cursus is gratis. 

9. Voor alle vrijwilligers, zoals bv. scheidsrechters, Bsr-officials, trainers, coaches, instructieleden, 
commissieleden, bestuursleden etc., geldt dat zij een geldig VOG moeten kunnen overleggen. De 
aanvraag zal door AVZV geïnitieerd worden. 

 
Het bestuur van AVZV 


