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INSCHRIJFFORMULIER CLUB VAN 100 

□ Ja, ik word lid van de Club van 100! 

 

Naam:……………………………………………………………………………………M/V 

 

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

 

Postcode + plaats:…………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………. 

 

Tel:................................................................................................................  

 

Email:…………………………………………………………………………………………. 

 

Bank/girorekening:………………………………………………………………………... 

 

Vermelding op namenbord:……………………………………………………………… 

 

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

 

Handtekening:……………………………………………………………………………… 
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Bovengenoemde meldt zich hierbij aan als lid van de Club van 100. En verleent 

hierbij tot wederopzegging machtiging aan stichting Prestatiepolo Z&PC Rotterdam 

om eenmaal per kalenderjaar de bijdrage van 100 euro van zijn/ haar (giro)rekening 

af te schrijven wegens het lidmaatschap van de Club van 100. 

Het ingevulde inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij Ermelinda Vermeulen, 

penningmeester, of per email verstuurd worden aan info@prestatiewaterpolo.nl. 

 

 

Opmerkingen:……………………………………………………………………………… 
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Spelregels Club van 100 

 

 1. Lidmaatschap  

Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 

100,- te betalen.  

Het lidmaatschap geldt voor een waterpoloseizoen (1 sept - 31 aug) en wordt aan het einde 

van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Wanneer je lid wordt na 1 maart, 

bedraagt de bijdrage voor het lopende jaar € 50,-. 

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

2. Wat krijgt een lid ervoor terug? 

Leden van de Club van 100 krijgen een vermelding op het ledenbord in het  Van Maanenbad 

in Rotterdam Noord en een vermelding op de website op de pagina Leden van de Club van 

100. 

De Club van 100 zal minimaal één keer per jaar een activiteit organiseren voor de leden van 

de Club van 100. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te 

blijven en om nieuwe leden te werven.  

 

3. Opzegging  

Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

Daarnaast eindigt het lidmaatschap wanneer:  

 Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt. Ontzetting 

gebeurt schriftelijk onder voldoen van een boete van € 50,-. 

 Indien de Club van 100 wordt opgeheven. Opzegging gebeurt dan schriftelijk, met 

een opzegtermijn van een maand.  

 Het lid komt te overlijden. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgende waterpoloseizoen. 

 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.  


