Zwem en Poloclub Triton Putten
Studentenregeling Z & PC Triton Putten

juli 2018

Met ingang van het seizoen 2014-2015 is het bij Zwem & Poloclub Triton Putten mogelijk om als studenten tegen
een gereduceerd tarief lid te worden van Triton Putten.
In de vereniging zijn er diverse studenten actief die voor hun studie buiten Putten zijn gaan wonen. Hierdoor is
het voor hen niet meer mogelijk om bij de trainingen aanwezig te zijn. Om deze studenten bij de club verbonden
te houden is er een regeling opgesteld.
De regeling kan door studenten worden aangevraagd mits zij aan een aantal voorwaarde voldoen en kunnen
aantonen.
De student krijgt een tijdelijk lidmaatschap van max. 5 jaar (studietijd). Hierna zal de studentenlidmaatschap
omgezet worden naar een standaard lidmaatschap. Dit lidmaatschap kan voor zowel zwemmen als Waterpolo
worden aangevraagd.
Voorwaarde voor de studentenlidmaatschap:
1. De student volgt geen trainingen enkel wedstrijden. Bij meer dan 5 maal bij een training aanwezig te zijn
geweest vervalt de studentenregeling.
2. De regeling is tijdelijk, maximaal voor de duur van 5 jaar (studietijd)
3. De student is in bezit van een OV studentenkaart.
4. De student is uitwonend.
5. De student woon buiten een straal van 15 kilometer van de dorpsgrens van Putten
6. De student geeft jaarlijks aan wat de status is van zijn/haar studie
7. De contributie voor de studentenregeling is als volgt:
a. Waterpolo: drie kwartalen € 20,00 / één kwartaal (september) € 63,25,- Contributie is inclusief startkaart
b. Zwemmen: drie kwartalen € 20,00 / één kwartaal (september) € 63,25 Contributie is inclusief startkaart.
8. De student zal de volgende zaken overhandigen:
a. Een kopie van een geldige studentenkaart.
b. Doorgeven nieuw adres.
c. Status van de studie (studie jaar).
Als de student kan voldoen aan de bovengenoemde voorwaarde en in aanmerking wil komen voor deze regeling
dient hij/zij het aanmeldingsformulier voor de studentenlidmaatschap in te vullen en te versturen aan:
Penningmeester@tritonputten.nl
Mathilde ter Wal
Da Costastraat 33
3881 JD Putten.
Binnen 1 maand zal de student vanuit het dagelijks bestuur horen of zijn/haar aanvraag wordt gehonoreerd.
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