Deelnemersovereenkomst

BEGRIPPEN:
Statuten:
De Stichting SZNH is opgericht op 11 februari 2014 en de akte en statuten zijn op deze datum verleden ten overstaan
van notaris K.T.J. van Duin onder nummer 58208 VD.
Bestuursreglementen:
Zoals omschreven in de statuten.
Deelnemer:
Zoals omschreven in de statuten.
Zwemaccommodatie:
Zoals omschreven in de statuten.
Noot: een deelnemer kan meerdere zwemaccommodaties laten registreren of aanmelden, zoals omschreven in het
bestuursreglement 1.
Afgevaardigde:
Een afgevaardigde, namens de deelnemer, is werkzaam voor één van de door de deelnemer geregistreerde
zwembadaccommodaties en is een zwembadleidinggevende of zwembadmedewerker.
Vergadering:
Vergadering van deelnemers zoals bedoeld in de statuten.
Bijeenkomst:
Overige bijeenkomsten.

--/--

DE OVEREENKOMST:
Deelnemersovereenkomst tussen de stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland
gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 59975520, hierna te noemen SZNH, en:
DEELNEMENDE INSTANTIE:
Naam: ………………………………………………….………………………………………………………………………………, te (plaats)

…………………………………..…………………………………………

Bezoekadres: postcode:

……………………………………………

adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postadres:

……………………………………………

adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

postcode:

nummer Kamer van Koophandel:
mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

website: ……………………………………………………………………………………………………………
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hierna te noemen deelnemer, verklaren deze overeenkomst met elkaar te hebben
gesloten.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
De ondertekenaar verklaart bevoegd te zijn deze deelnemersovereenkomst te ondertekenen.
Een deelnemer houdt zich aan deze SZNH overeenkomst, de statuten, bestuursreglementen,
bestuursbesluiten en financiële verplichtingen.
Als de deelnemer zich hieraan niet houdt kan het bestuur, na goedkeuring door de raad van toezicht,
deze overeenkomst per direct ontbinden. Daarbij blijft de betalingsverplichting tot en met 31 december
van het lopende jaar bestaan, tenzij het bestuur anders beslist.
Schade toegebracht aan de SZNH kan worden verhaald op de veroorzaker van de schade.
De deelnemer heeft de rechten en plichten zoals in de wet, statuten, bestuursreglementen en
bestuursbesluiten zijn vastgelegd.
Aanmelding voor vergaderingen en bijeenkomsten moeten schriftelijk gebeuren.
De deelnemer conformeert zich aan de door SZNH geformuleerde uitgangspunten; ook als deze in de
media tot uiting worden gebracht.
Hierop afwijkende meningen en/of standpunten; met respect voor de statuten, bestuursreglementen en
bestuursbesluiten van de SZNH; vormen geen probleem voor de deelname aan de SZNH, maar zijn voor
rekening van de deelnemer en gelden niet voor de SZNH en de overige deelnemers.
De deelnemer verplicht zich jaarlijks tot de betaling van de vastgestelde bijdrage. Deze bijdrage wordt
per kalenderjaar door een bestuursbesluit, dat door de raad van toezicht is bekrachtigd, aangepast en
vastgesteld.
De deelnemer maakt de jaarlijkse bijdrage vóór 31 januari van elk kalenderjaar dat deze overeenkomst
van toepassing is over op rekening nummer NL89RABO0154076163 t.n.v. stichting Samenwerkende
Zwembaden Noord Holland.
Voor betalingsregelingen treft men bindende overeenkomsten met de penningmeester.
Opzegging als deelnemer voor het jaar volgend op het lopende jaar moet schriftelijk plaats vinden voor
het einde van het lopende jaar.
De deelnemer heeft een betalingsverplichting tot en met 31 december van het lopende jaar.
Naam en mailadres contactpersoon:
In tweevoud opgemaakt te

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

datum:

……………………………………………………………………………

Namens de deelnemer:
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………....…………

Handtekening:

Namens stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland M.N.M. Paree, secretaris
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