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Algemene Informatie & Contributie 
De Leerdamse zwem- en poloclub is opgericht op 7 juni 1950. 
De Linge is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond, 
KNZB Regio West en de Nationale Raad Zwemdiploma’s.   
 

Op dit moment heeft De Linge een zwem- en een waterpoloafdeling.  
De zwemafdeling biedt diplomazwemmen voor kinderen vanaf 6 jaar, met minimaal diploma B op 
zak. Verder wordt er aan conditiezwemmen, triatlonzwemmen en recreatief zwemmen gedaan. 
De waterpoloafdeling heeft verschillende jeugd- en seniorenteams en vormt een startgemeenschap 
met PCG Gorinchem genaamd SG De Linge/PCG. Kinderen vanaf 6 jaar met minimaal diploma B 
kunnen beginnen met minipolo. 
De teams nemen deel aan de competitie van de Regio West (Zuid-Holland). 
Naast competitiewedstrijden wordt er ook deelgenomen aan diverse binnen en buiten toernooien. 
Bekijk de kopjes Zwemmen en Waterpolo voor meer informatie.  
Website  www.delinge.com. Verder kunt u vragen stellen via email info@delinge.com  
  

Informatie contributie: 
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 12,50. 
De Linge kent een maandcontributie.  
De contributie is afhankelijk van de leeftijd en welke sport je kiest. 
Deze contributie is vele malen lager dan bij commerciële instellingen als Laco, Sportfondsen en 
Optisport. 
Zo kun je goedkoop iedere week je baantjes zwemmen, diploma's halen, of waterpolo doen! 

 

Contributie 2022 (maandelijks) 
Leden die geen gebruik maken van een automatisch incasso, betalen jaarlijks 5,- extra aan 
administratiekosten. 
Prijzen zijn in euro's en worden jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering*. 
*) muv de bondscontributie 

 Junior (t/m 16 jr.) Senior (va. 17 jr.) 
Zwemmen 15,00 20,75 
Waterpolo Basis 21,90 26,35 
Waterpolo Extra / 
Waterpolo + Zwemmen 

24,05 28,65 

 

Waterpoloërs betalen €27,50 inschrijfgeld voor de competitie per jaar (kosten startkaart en 

inschrijfkosten team). 
 

Bondscontributie: (wordt jaarlijks in januari geïnd) 

Zwemmers:                                 € 19,00 

Waterpoloërs die competitie spelen onder 12 jaar  € 21,00 

Waterpoloërs die competitie spelen 12 jaar en ouder  € 55,50 
NB: Bovenstaande bedragen worden jaarlijks vastgesteld en door De Linge overgedragen aan de zwembond 
KNZB. Deze bedragen zijn oa opgebouwd uit de verenigingsbijdrage, verzekering, bondscontributie. Deze 
kosten worden voor een heel en over het huidige huidig jaar geïnd. 
 

Opgave, wijziging en opzeggen:   
Altijd via het daarvoor betreffende formulier (www.delinge.com -> Over De Linge -> Formulieren).  
Afgeven aan Zwemmen:   Gerry Roza.   Waterpolo:   Richard van der Veen. 
U krijgt daarna een bevestigingsmail van de ledenadministratie.  
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INSCHRIJFFORMULIER 

 

 

Duidelijk en volledig invullen en inleveren op de eerst volgende training bij: 

Zwemmen: Gerry Roza   

Waterpolo:  Richard van der Veen 

 

Volledige naam: ……………………………………………………………………  Geslacht: M / V   

Roepnaam:  ……………………………………………………………………………………………… 

Geb. datum:  ……………………………………………………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  …………………… Woonplaats:……………………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………… 

Emailadres:  ……………………………………………………………………………………………… 

Zwemdiploma’s: ……………………………………………………………………………………………… 

Schrijft zich in voor:      

0 Zwemmen – Diploma’s     

0 Zwemmen - Recreatief zwemmen     

0 Zwemmen - Triatlon zwemmen 

0 Waterpolo  

 

Opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………………… 

In het kader van de privacy wet hebben wij geen / wel bezwaar tegen het maken van 

beeldmateriaal voor internet of andere publicaties 

Graag doorhalen wat niet van toepassing is. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INCASSO MACHTIGING: 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan LZ & PC de Linge te 

Leerdam om van zijn/ haar hieronder genoemde IBAN rekening bedragen af te schrijven tbv 

inschrijfgeld, contributie en evt startkaart. 

 

IBAN nummer: …………………………………………………………………………………….BIC: ………………………… 

Naamstelling: …………………………………………………………………………………..…………. 

Plaats:  ……………………………………………………………………………..………………. 

 

Handtekening: ………..……………………………………..   Datum: ……………………………. 

(bij jonger dan 18 jaar handtekening van ouders/ voogd) 


