
25 mei  2018 

  
 

   
 
Naam + voorletters: ………………………………………….  Roepnaam: …………………… M/V 
 
Geboortedatum: ……………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………….. 
 
Postcode + Woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: .......................................  E-mail adres: .................................................................. 

 
Naam sporthal en/of zwembad: ……………………………………………………………… 
 
Op welke manier bent u in contact gekomen met onze sportvereniging 
O flyer   O revalidatiecentrum O kennis  O internet 
O  fysiotherapeut O andere leden  O ziekenhuis O dokter 
O anders nl:……………………………………………………… 
 
CONTRIBUTIE: 
Zie bijlage of website: www.vasdeijsselstreek.nl  (s.v.p. de bijbehorende code hier invullen) 

CODE:…………….. 
Leden, vrijwilligers en kader van V.A.S. “De IJsselstreek” worden automatisch lid van de landelijke 
sportbond “Gehandicaptensport Nederland” en zijn daardoor ook verzekerd. 
 
INSCHRIJVING: 
ondergetekende meldt zich aan als lid van V.A.S. “De IJsselstreek” en verklaart op de hoogte te zijn 
van en in te stemmen met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en verleent hierbij machtiging 
aan de penningmeester om de contributiebijdrage per kwartaal, te incasseren van zijn/haar 
bankrekeningnummer. Na verwerking in de ledenadministratie ontvangt u een kopie van dit formulier 
met vermelding van het lidmaatschapsnummer retour als bewijs van inschrijving.  
 
PRIVACY VERKLARING: 
uw privacy is van het grootste belang voor V.A.S. de IJsselstreek. Als we uw gegevens verwerken 
doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en 
regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. 
 
OPZEGGING:  
schriftelijk of per mail uiterlijk vier weken voor het einde van het kwartaal bij het secretariaat. In 
afwijking van de statuten art. 8 eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het kwartaal van 
opzegging. Er wordt geen contributie gerestitueerd. 
 
Datum:………………………………                     Wij wensen u veel plezier bij onze vereniging. 
 
Bankrekening IBAN nummer     
                         

                                                            
Handtekening:        
 
 
 

V.A.S. De IJSSELSTREEK 
       VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN 

 
 Secretariaat: NL66RABO0363863036 Aangesloten bij: 
 De Beuk 22  Gehandicaptensport Ned.

 6941 ZE Didam  NADB 
 Tel.: 0612023586   
 e-mail:  b.jansen77@chello.nl    
     www.vasdeijsselstreek.nl                         

  

Door secretariaat in te vullen 
 
Lidmaatschapsnummer: 
wachtwoord website: 



25 mei  2018 

 

 

Contributie overzicht 

Definities 
a) 'Sporten' betreft alle activiteiten die niet in een zwembad plaatsvinden 
b) 'Zwemmen' betreft alle activiteiten die in een zwembad plaatsvinden 
c) Onder 1 keer wordt verstaan: deelname aan één les van  ¾-1 uur per week  1) 
d) Onder 2 keer wordt verstaan: deelname aan twee aparte - of twee aaneengesloten 

lessen  van elk ¾-1 uur of 1 lange les van ca. 1½ uur tot 2 uur per week. 
e) Onder 3 keer wordt verstaan: deelname aan drie of meer lessen per week, van elk ¾-

1 uur, ongeacht of dit zwemmen of sporten is. 
 
1) Hierbij is het toegestaan om 'heel af en toe' (maximaal 1x per maand) ook aan een andere 
les mee te doen.  Voorwaarde is dat men zich meldt bij het kaderlid en dat dit ook op de  
aanwezigheidsregistratie van die locatie wordt vermeld. 
 

Overzicht van contributies 
 
Omschrijving Contributie per kwartaal  

€ 
Per les (globaal)   

 
€ 

Code * 

1x sporten 40 4 S-1  

2x sporten 52 2,60 S-2  

1x zwemmen 50 5 Z-1  

2x zwemmen 62 3,10 Z-2 

1x zwemmen en 1x 
sporten 

62 3,10 SZ-2  

3x zwemmen en/of 
sporten 

74 2,47 SZ-3  

Gezinslid:   korting: 5  GS-1, ............ GSZ-3 

Jeugdlid:  30 
 

3 J   

 
 
Voor verdere informatie, betalingsvoorwaarden en -termijnen zie het Huishoudelijk 
Reglement  
*s.v.p. code op het aanmeldingsformulier invullen 


