
      ShaRK, Vereniging Zonder Winstoogmerk 
Jacobslaan 102, 2980 Zoersel 

 
         secretariaat.shark@gmail.com 

        www.shark.vlaanderen 
 

IBAN BE53 7330 1446 5053 
          Swimming Region Kempen                                                                      BTW BE0864.139.148    

  

 
 
 
 
Beste zwemmertjes, 
Beste ouders, 
 
 
Gelieve het inschrijvingsformulier op onze website (www.shark.vlaanderen, onder aanbod – lid worden – 
aansluitingsformulier) in te vullen. 
Daarna volgt het testmoment. Gelieve het resultaat van het testzwemmen af te wachten en uw kind in het juiste groepje is 
ingedeeld. 
Onderstaande tabel voorziet het lidgeld voor een volledig seizoen alsook het lidgeld voor kinderen die starten vanaf 
september 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het lidgeld dient zo snel mogelijk te worden overgeschreven op rekeningnummer IBAN BE53 7330 1446 5053 van Shark, 
Jacobslaan 102, 2980 Zoersel. Vermelding op de overschrijving: “NAAM ZWEMMER – GEBOORTEDATUM – GROEP – 
LIDGELD 2020” 

 
Vanaf 3 betalende leden per gezin wordt er een terugbetaling gedaan ter waarde van 10 % van het totaal betaalde bedrag.  
Zwemmers met een vrijetijdspas krijgen 50% terugbetaald. Deze terugbetaling kan pas gebeuren nadat het volledige lidgeld 
is betaald en wordt aangevraagd via het email adres secretariaat.shark@gmail.com. 
 
Vermeld hierop om welke personen het gaat en voeg de volgende documenten toe:  

• Een attest van uw gezinssamenstelling waaruit blijkt dat de betreffende personen tot hetzelfde gezin behoren en zijn 
gedomicilieerd op hetzelfde adres (op te vragen bij gemeente)  

• Een betalingsbewijs van de lidgelden.  
• Bewijs van je vrijetijdspas 
  

Groep  januari tot en met december  Vanaf september  

NVG zwemmers € 175  € 75 

Recreatieven € 145 € 60 

Masters NVG € 195 € 80  

G-zwemmen € 110 € 45  

Masters (licentie) € 255  € 105  

Competitie-Geboren 2010 en 2011 € 370  € 150  

Competitie-Geboren 2008 en 2009 € 430  € 175  

Competitie-ouderen 2007 of vroeger 

- A-team 

- B-team 

 

€ 440 

€ 420 

 

€ 185 

€ 170 
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Door het lidgeld te storten kan de club de gegevens verwerken en wordt u tevens lid van de Vlaamse Zwemfederatie die 
de zwemmers bij Arena verzekert. De eventuele aansprakelijkheid van de zwemclub is beperkt tot de activiteiten van de 
club waaraan het lid deelneemt.  
 
Via uw inschrijving worden uw gegevens in de computerbestanden van de club en van de federatie opgenomen. U hebt 
recht op inzage en correctie. Deze bestanden worden enkel gebruikt voor de werking van de club en de federatie  
 

Door het lidgeld te storten geeft u impliciet de toelating aan Shark om foto’s van uzelf te laten publiceren op onze website 
en sociale media.  Mocht u hier bezwaar tegen maken dan dient u dit schriftelijk per brief of email te melden.  

Door betaling van het lidgeld verklaart u akkoord te zijn met de GDPR- wetgeving en de toepassing ervan binnen Shark. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Het SHARK-bestuur 
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