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LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN WS Twente 
 
1. Door aanmelding als lid verplicht men zich tot betaling van de verschuldigde contributie en 

andere gelden die aan de vereniging verschuldigd zijn (zoals de bijdrage voor de 
startvergunning, het diploma en persoonlijke boetes) d.m.v. een automatische incasso. 
Daarnaast worden eenmalige inschrijfkosten berekend. 

2. Contributie wordt betaald over 12 maanden per jaar. Er gelden verschillende tarieven voor 
de volgende onderdelen; 

 

 Jaarbijdrage voor jaarleden 

 Jaarbijdrage startvergunning 

 ZwemMania 

 Brevetzwemmen 

 C-diploma via ZwemMania 

 Elementair zwemmen (zwemles) 

 Diploma zwemmen 

 Polo/Zwemmen (divers) 

 Master zwemmen 

 Alleen trainen maar lid van andere vereniging 

 Zwemvaardigheid 
 
Alle bedragen zijn per maand tenzij anders vermeld. De actuele tarieven zijn te vinden op de 
website www.wstwente.nl 
 
3. In het contributiebedrag is inbegrepen de premie voor een W.A.-verzekering en een 

beperkte ongevallenverzekering (beide afgesloten door de KNZB). 
4. Indien de contributie voor het lidmaatschap wordt gestorneerd of niet voor het einde van de 

maand is bijgeschreven op de rekening van WS Twente volgt er iedere twee weken een 
herinnering zolang de contributie nog niet is overgemaakt. Bij de derde herinnering en elke 
volgende herinnering zal €2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. 

5. Het lidmaatschap kan maandelijks worden beëindigd, drie weken voor aanvang van de 
nieuwe maand. Opzegging kan via email of schriftelijk bij de ledenadministratie: 

 
Eduard van Beinumstraat 5 
7558 DR Hengelo 
Tel. 074-2776745 of 074-2506745 
ledenadministratie@wstwente.nl 
 
6. Wanneer je lid wordt, verwacht de vereniging als je ouder bent dan 16 van je dat je 

vrijwilligerswerk gaat doen. Dit kan in de vorm van oud papier ophalen / training geven / 
official zijn bij wedstrijden. Vraag er naar bij je trainer of neem contact op met het 
secretariaat van de vereniging. 

 

 

http://www.wstwente.nl/

