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ALGEMENE INFORMATIE & CONTRIBUTIE 
 
  

Informatie contributie: 
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig 12,50. 
De Linge/PCG kent een maandcontributie. De contributie is met name afhankelijk van 
je leeftijd en welke activiteit je kiest. 
 

Contributie 2022/2023 (maandelijks) 
Prijzen zijn in euro's en worden jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering*. 
*) muv de bondscontributie 

 Onder 12 12 t/m 16 17 t/m 25 25 + 

Waterpolo Basis 19,50 23,00 27,00 30,00 

Waterpolo Selectie -- -- 40,00 43,00 

Wedstrijdzwemmen 19,50 23,00 27,00 30,00 

Diplomazwemmen 16,00 16,00 19,50 -- 

Trimzwemmen -- -- 23,00 27,00 

 

Wedstrijden (jaarlijks in september) 

Waterpoloërs betalen 30,00 bijdrage voor de competitie. 

Wedstrijdzwemmers betalen 15,00 bijdrage voor de wedstrijden. 
 

Bondscontributie (jaarlijks in januari) 

Zwemmers:                                 19,50 

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/PCG 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 jaar geïnd. 
 

Opgave, wijziging en opzeggen   
Altijd via het daarvoor betreffende formulier (www.delingepcg.nl/wordlid).  
U krijgt daarna een bevestigingsmail van de ledenadministratie.  
 

Gegevens vereniging 

Locaties 
Caribabad en clubhuis ‘t Zwuik 
Bataafsekade 8, Gorinchem 
 
Laco Sportcentrum Berenschot 
Tiendweg 9, Leerdam 

Vestigings- & Postadres 
Betaafsekade 8 
4204 AX Gorinchem 
 

  
Bankgegevens & KVK Contact 
IBAN NL36 RABO 0198 4509 31 Website   www.delingepcg.nl 
BIC RABONL2U Email leden leden@delingepcg.nl 
Incassant ID NL32ZZZ866323290000 Email algemeen info@delingepcg.nl 
KVK 86632329  

 
Privacywetgeving 
Er wordt binnen De Linge/PCG zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan - namen, adressen, 
geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers en alle andere (bijzondere) persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar een identificeerbare 
natuurlijke persoon. Alleen personen die vanuit hun functie met persoonsgegeven moeten werken hebben toegang tot die gegevens. Tevens 
beschikken deze personen over een VOG die toestemming geeft voor dit onderwerp. Voor de leden, contributie en incasso administratie wordt 
gebruik gemaakt van “Sportlink” – het officiële ledenbeheer pakket van de KNZB. Sportlink heeft al haar functies voorzien van bewaking van de 
privacy aspecten (www.sportlink.nl). Op publicaties (papier en digitaal/internet) van De Linge/PCG worden geen foto’s van personen weergegeven 
als niet eerst om toestemming is gevraagd aan deze persoon of, indien minderjarig, aan de ouders/verzorgers daarvan. Ingevulde 
inschrijfformulieren worden digitaal bewaard op 1 locatie bij de ledenadministratie. Deze blijven bewaard i.v.m. de SEPA-verklaring t.b.v. de 
automatische incasso’s. Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap. 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 

Graag duidelijk en volledig invullen en mailen naar: leden@delingepcg.nl 

Afgeven bij de trainer/trainster kan ook. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Schrijft zich in voor:      

0 Waterpolo     

0 Wedstrijdzwemmen     

0 Diplomazwemmen 

0 Trimzwemmen  

 

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

 

In het kader van de privacywet 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 Zwem- en 

Waterpolovereniging De Linge/PCG te Gorinchem om van zijn/haar hieronder genoemde IBAN 

rekening bedragen af te schrijven tbv. inschrijfgeld, contributie en evt. startkaart. 

 

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

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

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

 

 

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

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

mailto:leden@delingepcg.nl

