
     

KON. RACING SWIMMING CLUB 

MECHELEN  

 

 
 

 

                                                                                                                                 V.Z.W.    

     Aangesloten bij de KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND (KBZB)   de VLAAMSE ZWEMFEDERATIE (VZF) en de MECHELSE SPORTRAAD  

                                                                                                                      OPRICHTING 1921    

              Afdelingen : zwemschool  -   waterpolo  -  wedstrijdzwemmen  -  masterszwemmen  -  recreatief zwemmen  -  triatlon  -  synchro   

      

Inschrijvingsformulier leden RSCMechelen vzw 
HET VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER BEZORGEN AAN de verantwoordelijken van de afdeling   

      

Inschrijvingsdatum  jjjj-mm-dd    

INVULLEN IN DRUKLETTERS    

NAAM    

VOORNAAM    

ADRES    

    

POSTCODE      

GEMEENTE    

      

      

NATIONALITEIT                                                                                  OFF. AFKORTING   

GEBOORTEDATUM  jjjj-mm-dd    

LEEFTIJD  op 1 september van het lopende seizoen  

man / vrouw      

      

GSM     

Emailadres     

      

Voor leden jonger dan 18 jaar gegevens van de ouders invullen   

moeder      

NAAM+VOORNAAM    

GSM    

EMAILADRES    

      

vader      

NAAM+VOORNAAM    

GSM    

EMAILADRES    

      
 
      

Voor leden jonger dan 18 jaar:    

Gezinssituatie   woont alleen    

      woont in 1 gezin    

   woont in 2 gezinnen    

 
 
      

Schrijft in voor de hieronder aangeduide afdeling en groep    

Naam  Code Bedrag   

 SYNCHROONZWEMMEN 
 

SY 
                        

      



De betaling van het lidmaatschapsgeld is te voldoen op rekening van RSCMechelen vzw   

IBAN BE53 4115 0392 0153    

BIC KREDBEBB     

      

   

      

Na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling bezorgen wij u via de groepsverantwoordelijke de lidmaatschapskaart van   
RSCMechelen vzw 
 

 geldig voor  
 

1 seizoen 
    

GEZINSKORTING      

Komen in aanmerking voor gezinskorting : elk 4de lid van éénzelfde gezin dat officieel op het zelfde adres verblijft  
De 3 hoogste lidmaatschapsgelden worden aangerekend. Vanaf het 4de en volgende leden is het lidmaatschapsgeld € 50 per lid , 
vergunning inbegrepen  

      
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door RSCMechelen vzw en worden uitsluitend 
gebruikt om u te informeren.  
U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds verbetering of aanpassing vragen via het 
clubsecretariaat (wet van 8 dec 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).  

      

      

Tarieven Jeugd =  maximum 15 jaar op 1 september 2013   

 Ouderen= 16 jaar of ouder op 1 september 2013   

      

      

 Synchro 1 x Week (enkel jonge starters) € 140   

   Jeugd € 280   

   ouderen € 310   

      

 Lidgeld bij instap      

  tussen Begin Augustus 15 November 100%   

   15 November 1 Februari 75%  

   1 Februari 15 April 50%  

   15 April einde seizoen 25%  

      

      

      

      
 


