Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek
info@sznh.nl

registratie- en
aanmeldingsformulier
voor zwemaccommodaties

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, deelnemer en zwemaccommodatie:
Zoals omschreven in de statuten.
Noot: een deelnemer kan meerdere zwemaccommodaties laten registreren of aanmelden, zoals omschreven in het bestuursreglement 1.
Registratie van een zwemaccommodatie:
De deelnemer meldt één of meer zwemaccommodaties ter registratie aan bij de secretaris van het bestuur. Deze wordt of worden dan, na acceptatie
door het bestuur, aangemerkt als geregistreerde zwemaccommodatie.
Aanmelding van een zwemaccommodatie:
Iedere onder de deelnemer vallende zwemaccommodatie die niet wordt geregistreerd, moet door de deelnemer wel worden aangemeld en geldt dan,
na acceptatie door het bestuur, als aangemelde zwemaccommodatie.
Men kan voor een aangemelde zwemaccommodatie geen rechten uitoefenen, behoudens die in de statuten, bestuursreglementen en/of
bestuursbesluiten zijn vastgelegd.
Indien blijkt dat de deelnemer niet alle zwemaccommodaties die onder het deelnemerschap vallen heeft geregistreerd en/of aangemeld mag deze
zijn rechten als deelnemer niet uitoefenen tot dit in orde is gebracht. De plichten blijven wel van kracht.

Naam van de ingeschreven deelnemer:
Eerste / tweede /

……………………………………

Naam zwemaccommodatie:

*)

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

zwemaccommodatie:

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

Bezoek adres:

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

Postcode:

……………………………………………………………

Telefoonnummer(s) zwemaccommodatie:
Fax zwemaccommodatie:

E-mail zwemaccommodatie:

Website zwemaccommodatie:

…………………………………………………

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

Telefoonnummer(s) manager/contactpersoon:
E-mail manager/contactpersoon:

…………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………

Naam manager/contactpersoon:

Plaats:

m/v

*)

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

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

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

Registreren of aanmelden: registeren / aanmelden

*)

!!!!!!!!

De deelnemer vindt het geen bezwaar als de verstrekte gegevens van de zwemaccommodatie worden
gepubliceerd en heeft geen bezwaar tegen het ontvangen van e-mail.
Meerdere zwemaccommodaties die onder de deelnemer vallen moeten op dezelfde wijze als de
eerste worden geregistreerd of aangemeld!! Iedere accommodatie op een apart formulier.
De eerste zwemaccommodatie wordt altijd geregistreerd. De volgende zwemaccommodatie(s) moeten worden
geregistreerd of aangemeld.
De ondertekenaar verklaart geautoriseerd te zijn dit formulier (namens de deelnemer) te ondertekenen !

Naam, datum en handtekening van of namens de deelnemer:

Paraaf bestuur:
*) doorhalen wat niet van toepassing is !
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