
Wijzigingformulier 
Graag het volledig ingevulde formulier aan de trainer afgeven.  
De trainer zorgt voor de verwerking via de ledenadministratie: 

Postbus 1317 9701BH Groningen Versie: September 2013 

Na verwerking van de gegevens door de ledenadministratie ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht. 

 

Achternaam:  Tussenvoegsel:  

Roepnaam  Voorletters:  

Adres:  Geslacht: V   of   M 

Postcode:  Woonplaats:  

Geboortedatum:  Telefoon:  

Bankrekeningnummer:  Mobiel:  

IBAN:  E-mail:  

Bij welke afdelingen zwemt u of uw kind(eren) nu? 

Diploma / Trimzwemmen / Masters / Synchroon / Wedstrijd / Waterpolo / Speciaal 

Wat wilt u wijzigen? 

 

 

Kruis in onderstaande tabel aan waar u of uw kind(eren) in de nieuwe situatie zwemt 

Afdelingen:  
Waterpolo Trimzwemmen  

1a.  pupillen  4a.  half uur  

1b.  aspiranten  4b.  drie kwartier  

1c.   dames en heren selectie  4c.  twee keer zwemmen  

1d.  dames en heren niet selectie  Masters 

Wedstrijdzwemmen 5a.  masters 1  

2.2  2 uur  2.8 8 uur  5b.  masters 2  

2.3  3 uur  2.9 9 uur  5c.  1x per week zwemmen  

2.4  4 uur  2.10 10 uur  Synchroonzwemmen 

2.5  5 uur  2.11 11 uur  6a.  Twee uur  

2.6
   
6 uur  2.12 12 uur  6b.  Eén uur  

2.7  7 uur  2.20 12+ uur  Speciaal zwemmen 

Diplomazwemmen 7a.  recreatief  

3a.  30 minuten ABC  7b.  diploma  

3b.  2x 30 minuten ABC  7c.  diploma en recreatief  

3c.  zwemvaardigheden  7d.  kinderen 6 of 7 jaar  

Overige: 

Official  Gastlid (Geen trainingen, wel startgerechtigd)  

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Een versie hiervan is te verkrijgen bij de bestuurssecretaris via 
secretariaat@trivia.nl. Daarnaast machtigt ondergetekende GZ TriVia om de eerder gedane machtiging te wijzigen naar de juiste, op de 
algemene ledenvergadering vastgestelde, contributie. G.Z. TriVia benadrukt dat het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar en enkel 
opgezegd, dan wel gewijzigd kan worden via respectievelijk het afmeldingsformulier of het wijzigingsformulier. Het lidmaatschap wordt 
telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd. Tussentijds 
opzeggen kan alleen per 30 juni, indien dit voor 1 juni wordt doorgegeven. U gaat akkoord met het gebruik door GZ TriVia van uw e-mailadres 
om u te informeren over TriVia aangelegenheden. 

 

Handtekening voor akkoord: 
 
 
 

Datum: 

Plaats: 

 
In te vullen door de vereniging 

Paraaf trainer: 
 

Datum wijziging lidmaatschap: Lidnummer: 

Paraaf ledenadm.: 
 

Mutatienummer: 

 


