
  

Aanmelding nieuw lid  

  

Ondergetekende wil lid worden van d’ELFT voor het volgende 

onderdeel:  

  

Onderdeel  Aantal keer per week:  

      

 Sterrenplan   1x   onbeperkt  

 Wedstrijdzwemmen   1x   onbeperkt  

 Wedstrijdzwemmen masters   1x    

 Waterpolo     onbeperkt  

 Waterpolo veteranen   1X    

 Trimzwemmen   1X    

 Kaderlid      

Strippenkaartzwemmen (triathlon)  

  

NB: Aanmelden voor elementair zwemmen (leszwemmen) kan alleen via de website, 

www.d-elft.nl, via ‘Mail met’ en ‘Inschrijven ZwemABC’.  

  

Personalia (graag alle velden invullen)  
  

Roepnaam:      

  

…………………………………………………………………………           Man/Vrouw  

Achternaam:     

  

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

Nationaliteit:     

  

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

Straat & huisnummer:  

  

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

Postcode & woonplaats:  

  

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

Telefoon vast & mobiel:  

  

………………………………………………. | 06-.…………………………………………….  

Telefoon bij noodgeval:  

  

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

E-mailadres:     

  

……………………………………………………@……………………………………..……….  

Geboortedatum:    

  

__ __ / __ __ / __ __ __ __  

Datum van aanmelding:  __ __ / __ __ / __ __ __ __  

  

Hoogst behaalde zwemdiploma:  A/B/C……(omcirkel),   behaald in het jaar ………………..….  

  

Vrijwilligerstaak:    Nummer (z.o.z.): ……………………………….……………………………………….  

  

  

  

Handtekening (nieuw lid/ouder*): ……………………………………..………………………………………..…….  

  

* Indien bovenstaande persoon jonger is dan 18 jaar dan is een handtekening van 

een van de ouders nodig  
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Dit formulier kunt u (liefst samen met het machtigingsformulier voor automatische incasso 

van de contributie) inleveren in het postvak van de ledenadministratie in het clubhuis of 

opsturen naar:  

  

Zwem en waterpolo vereniging d’ELFT  
T.a.v. Ledenadministratie  

Kerkpolderweg 1  
2625 EB Delft                   

 

Informatie voor nieuwe leden  
  

d’ELFT dankt zijn bestaan, net als vele andere verenigingen, hoofdzakelijk aan vrijwilligers. 

Wij vragen dan ook van onze leden (of hun ouders) om minimaal voor één van de 

onderstaande taken aan te melden. Voor waterpoloërs is dit zelfs verplicht als zij ook 

wedstrijden spelen.  

  

Algemeen:  

1. Organiseren of begeleiden van eenmalige evenementen zoals toernooien, feesten en kader 

activiteiten  

2. Draaien van bardiensten (geef hierbij even de dag en het dagdeel aan zodat we hier 

rekening mee kunnen houden)  

3. Schoonmaak clubhuis (3x per jaar)  

4. Lid van het dagelijks of algemeen bestuur  

5. Bezig zijn met PR-activiteiten en / of sponsorwerving  

  

Commissies:  

6. Feest / activiteiten   

7. Sponsor / PR-commissie  

8. Waterpolocommissie  

9. Wedstrijdzwemcommissie  

10. Elementair zwemcommissie  

  

Elementair zwemmen:  

11. Lesgeven  

12. Incidentele activiteiten  

13. Helpen bij het diplomazwemmen  

  

Wedstrijdzwemmen:   

14. Begeleiden van een jeugdteam  

15. Official (b.v. tijdwaarnemen) bij thuis- en uitwedstrijden in de regio  

16. Training geven of ondersteunen bij trainingen  

17. Ondersteuning bij wedstrijden  

  

Waterpolo:  

18. Incidentele activiteiten, zoals organisatie van minipolotoernooi  

19. Training geven  

20. Coach van een team  

21. Scheidsrechter bij uitwedstrijden (in andere zwembaden)  

22. Scheidsrechter bij thuiswedstrijden (verenigingsscheidsrechter)  

23. Achter de jurytafel (alleen voor of na eigen wedstrijd of tijdens wedstrijd van zoon / 

dochter, voor waterpoloërs die meespelen in de competitie is jurydienst verplicht)  

  

Anders:  

  

24. …………………………………………………………………………………………………….  

  



U wordt verzocht één van de bovenstaande opties te kiezen en deze op de voorkant in te 

vullen. Er wordt daarna contact met u gezocht door één van de bestuursleden.  

  

Na inschrijving ontvangt u de algemene informatie over de vereniging per post bij u thuis. 

d’ELFT communiceert hoofdzakelijk via de algemene website van d’ELFT, te weten  

www.d-elft.nl. Hier kunt zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ook kunt u hier de 

algemene voorwaarden, huishoudelijk reglement, statuten of contributiebedragen en 

contributiereglement vinden. Verder kunt u via de website contact opnemen met het bestuur 

als u nog vragen heeft.  
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