
Beste zwemmer, 
 
We willen u alvast bedanken voor het vertrouwen in onze club.  
 
Het lidmaatschap voor 2022 kan vanaf nu hernieuwd worden.  Dit lidgeld dekt de aansluiting voor het 
volledig kalenderjaar 2022 en de verzekering. Het lidgeld kan worden betaald door overschrijving op 
rek.nr: BE19 9611 9736 7612 t.a.v. Evergemse Zwemvereniging vzw (Predikherenlei 53, 9940 
Evergem). 
 
Op de tabel hieronder kan u het te storten bedrag aflezen. Mogen wij u vriendelijk verzoeken om vóór 
31/12/2021 het lidgeld te betalen met vermelding van:  
 

- Naam en Voornaam (van het zwemmend lid)   
- Niveaugroep  
 

Lidgeld 2022 -18 jaar +18 jaar   Speciale 
voorwaarden 

 1 beurtenkaart € 85 € 95   Competitie en 
precompetitie 
 
Volwassenen 
ploegwerkers 
 
Bestuursleden 
lesgevers en 
redders 
 
Tussenkomst 
van 
ziekenfondsen 
 
Zie website 

 2 beurtenkaart € 130 € 145   
 3 beurtenkaart € 170 € 190   
 4 beurtenkaart € 205 € 225   
 5 beurtenkaart € 235 € 255   
       
Recreatie jeugd € 85    
 Niveau C € 85  1x/week zwemmen  wil je meer beurten 

komen, dan dien je 
een opleg te betalen 

 Niveau B € 130  2x/week zwemmen  
 Niveau A € 170  3x/week zwemmen  
 Precompetitie € 260    
 Competitie € 365    

Gezinskaart 

€ 375  alle ingeschreven gezinsleden (met A 
diploma) kunnen onbeperkt komen 
zwemmen tijdens de trainingsuren van hun 
niveaugroep.  

Een vraag over het lidgeld - mail naar: betalingen@ezvzwemmen.be 
 
I.  Enkele belangrijke afspraken: 
 
- indien u niet geïnteresseerd bent om uw lidmaatschap te verlengen, vragen wij u dit mee te 

delen via mail naar: ledenadmin@ezvzwemmen.be; 
- geen betaling van lidgelden of lesgelden zal aan de zwemmer worden teruggestort bij het 

beëindigen van de activiteiten en/of het lidmaatschap doorheen het jaar; 
- indien de betaling van uw lidgeld niet tijdig wordt ontvangen, bent u niet meer verzekerd vanaf 

01/01/2022 en wordt het lidmaatschap automatisch stopgezet vanaf 01/01/2022. 
 
II. Actualisatie van uw gegevens in onze database: 
 
In de loop van de maand januari 2022 zal u een e-mail worden toegezonden om na te gaan of uw 
gegevens in onze database nog correct zijn. Deze gegevens kan u zelf eenvoudig controleren en 
aanpassen via de link die u zal worden toegezonden. 
 
Mocht u tegen eind januari 2022 nog niets hebben ontvangen, dan mag u ons steeds contacteren via  
ledenadmin@ezvzwemmen.be. Het is noodzakelijk dat we steeds over de meest recente gegevens 
beschikken als we u willen contacteren, gelieve dus ook steeds wijzigingen door te geven naar de 
ledenadministratie.  
 
 
III. Nieuwe website: 



 
Wij verwijzen jullie graag naar de nieuwe website ezvzwemmen.be voor meer informatie en updates. 
 
Bij de  bestuursleden en trainers kunnen jullie ook steeds terecht met vragen en/of bemerkingen.  
 
IV.  Terugbetaling lidgeld via uw mutualiteit: 
 
Bepaalde mutualiteiten voorzien in (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld. 
 
Na correcte betaling van het lidgeld krijgt u van onze ledenadministratie een bewijs van betaling voor 
het jaar 2022, waarmee u bij de mutualiteiten tussenkomst kan krijgen. 
 

*     *     * 
 
Vanuit het lesgeversteam en bestuur wensen wij jullie alvast een gezond en sportief 2022 toe! 
 
Namens de lesgevers en het bestuur van de Evergemse Zwemvereniging vzw 
 
 
 
Jan De Poorter 
Voorzitter 


