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VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP PSV WATERPOLO 
SEIZOEN 2020-2021 

 
 
1. Door aanmelding als lid verplicht men zich tot betaling van de verschuldigde contributie bij 

vooruitbetaling door middel van automatische incasso.  
 
2. De contributie dient maandelijks te worden voldaan en de maandelijkse bedragen zijn als volgt 

vastgesteld.  
• Met deelname aan een waterpolocompetitie:  

o Voor leden tot 13 jaar ............................................................................................... € 35,40  
§ geboren in 2008 of later en spelend in een jeugdteam  

o Voor leden vanaf 13 jaar .......................................................................................... € 52,00  
§ geboren in 2007 of eerder en  
§ spelend in Heren 1, 2, Dames 1, 2 of jeugdteam  

o Voor breedtesportleden (senioren) .......................................................................... € 41,60  
§ spelend in Heren 3, 4, 5 of Dames 3  

• Zonder deelname aan competitie: 
o Voor trainingsleden .................................................................................................. € 30,20 
o Voor leden instroomgroep ........................................................................................ € 15,60 

• Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig ............................................................................... € 12,50  
• Een KNZB startvergunning kost in 2020 ........................................................................ € 35,75  

o Een startvergunning moet betaald worden vanaf het kalenderjaar waarin het lid 12 jaar  wordt. 
• De huur voor caps bedraagt (enkel voor statvergunninghouders) ................................. € 10,00  

 
3. Elk lid dat deelneemt aan de waterpolocompetitie moet in het bezit zijn van een startvergunning en is 

verplicht tot de aanschaf van een kledingpakket.  
 
4. In het contributiebedrag is inbegrepen de premie voor een W.A.-verzekering en een beperkte 

ongevallenverzekering (beide afgesloten door de KNZB).  
 
5. Het lidmaatschap geeft recht op trainingen volgens het rooster van de afdeling waterpolo van PSV 

Zwemsporten.  
 
6. Elk lid van 16 jaar of ouder dient in het bezit te zijn van een geldige W-officialkaart en als zodanig te 

functioneren en is anders bereid een cursus hiervoor te volgen. Dit kan vanaf de 16-jarige leeftijd.  
 
7. Elk competitie spelend lid dient zich ervan bewust te zijn dat elk seniorenteam de plicht heeft om voor 

één of meerdere scheidsrechters te zorgen zodat deelname aan de waterpolocompetitie gewaarborgd is.  
 
8. Het lidmaatschap kan uitsluitend per 31 december of per 30 juni beëindigd worden. Het opzeggen dient 

te geschieden schriftelijk of per e-mail, respectievelijk vóór 14 november of vóór 14 mei bij de 
ledenadministratie van PSV Zwemsporten: J. van den Berk, Schalmstraat 37, 5614 AC Eindhoven, 
040-2122849, e-mailadres: leden@psvzwemsporten.nl.  
In het geval dat het lid aan het einde van het seizoen wil worden overgeschreven naar een andere 
vereniging, zal de datum van 31 mei in plaats van 30 juni gehanteerd worden. 

 
9. Men dient zich te houden aan de reglementen die gelden voor het bezoek aan de Eindhovense 

zwembaden en aan de reglementen van PSV Zwemsporten.  
 
10. De vereniging adviseert de zwemmer(ster) zich periodiek medisch te laten keuren. Het is echter de 

zwemmer(ster) zelf of zijn/haar ouders die hiervoor aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele 
gevolgen, die voortvloeien uit het feit dat men zich niet medisch heeft laten keuren. 

 
 
Versie mei 2020 


