Inschrijfformulier starten met zwemles bij EVZV
Voor- en Achternaam:
Geboortedatum:

Informatiebrief starten met
zwemles bij EVZV

Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Broer /zus zwemt bij EVZV

Ja / nee. Zo ja, dag en tijd:

De contributie bedraagt per 4 maanden:
T/m 15 jaar
Een keer in de week zwemmen
2 keer in de week zwemmen

€ 72,€132,-

Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
1. De contributie dient per 4 maanden bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2. Het lidmaatschap wordt beëindigd door een maand voor het einde van het 4maand periode de ledenadministratie hiervan schriftelijk te berichten.

Datum:
------------------------Let op!

Handtekening:
--------------------------------

U ontvangt een email als het inschrijfformulier door ons verwerkt is. Het
inschrijfgeld wordt pas afgeschreven als uw zoon /dochter wordt opgeroepen
voor zwemles.
Ik machtig hierbij de zwemvereniging EVZV (rekeningnr.
NL20INGB0001975453) om eenmalig het inschrijfgeld t.w.v. een bedrag van
€ 13,- van mijn rekening af te schrijven.
Naam rekeninghouder:
IBAN rekeningnummer:
Handtekening:

EVZV is een zwemvereniging van ongeveer 350 leden. Al 50 jaar geeft
EVZV zwemlessen in zwembad ’t Wedde op zaterdagochtend en
maandagavond. We leiden kinderen niet alleen op voor het A, B of C
diploma, maar bij ons kan je ook snorkelen, zwemvaardigheid zwemmen of
trimzwemmen.
EVZV heeft een enthousiast team van gediplomeerde zweminstructeurs.
De lessen worden gegeven in kleine groepen. We streven naar niet meer
dan 8 kinderen per groep te hebben in de begingroepen. De groepsgrootte
kan oplopen tot 12 kinderen per groep bij de meer gevorderde kinderen in
het diepe bad. We gaan uit van één les per week. In overleg is twee keer
per week zwemles mogelijk.

EVZV leidt de kinderen op voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad
Zwemdiploma’s. Dit betekent dit dat er veel aandacht wordt besteed aan
drijven, onder water zijn, verschillende zwemslagen en survivalaspecten (=
het uitvoeren van verschillende oefeningen met kleding aan). In het begin
wordt veel tijd besteed aan het vertrouwd raken met het water. Het plezier in
het oefenen staat hierbij voorop.

U kunt uw kind vanaf 3,5 jaar inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 13 euro.
De kinderen worden op volgorde van de wachtlijst opgeroepen wanneer ze
4,5 jaar of ouder zijn. We roepen de kinderen 3 keer per jaar op: rond
september, december en april. Het lukt ons vrijwel altijd om de kinderen rond
hun 4,5 jaar op te roepen. Voor aanvang van de eerste zwemles krijgt u een
email met hierop een voorstel voor een zwemtijd.
Heeft u nog vragen kunt, stuur een email naar evzv@hotmail.com of bezoek
onze website www.evzv.nl met informatie en de meest recente nieuwtjes
over de zwemvereniging.
U kunt ook vriend van ons worden op facebook:
www.facebook.com/EersteVoorschotenseZwemvereniging
Het inschrijfformulier kunt inleveren tijdens onze lesuren in het zwembad,
inscannen en email naar evzv@hotmail.com of opsturen naar:
Zwemvereniging EVZV
t.a.v. Marion Ijkema
Pagininidreef 20
2253 SG Voorschoten

We zijn een vereniging, dus naast zwemlessen proberen we ook regelmatig
leuke dingen te organiseren, zoals:
een sinterklaas (zwem)feest
ouder- en kind zwemmen
een Nieuwjaarsborrel voor onze volwassen leden.
We zijn de goedkoopste zwemvereniging in de regio. Dit is mogelijk omdat
we werken met een team enthousiaste, en goed opgeleide vrijwilligers.
De ABC-lessen van 30 minuten vinden plaats op maandagavond van 18.30
tot 19.30 uur en op zaterdagochtend van 8.00 uur tot 11.00 uur.

