Inschrijfformulier – Pagina 1
Inleveren in het zwembad op vrijdag tussen 17:30 en 20:00 uur bij de
verenigingskassa. Of ingescanned mailen naar
info@zwemverenigingamstelland.nl (een foto wordt niet geaccepteerd!)

Privacy statement: alle onderstaande gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt ter administratie van onze
leden. Voor meer informatie over de opslag en het gebruik van uw gegevens kunt u kijken op:
www.zwemverenigingamstelland.nl

Lidnummer

:

(in te vullen door ledenadministratie)

Met een * gemerkte gegevens moeten worden ingevuld. Anders vindt geen inschrijving plaats.
Inschrijvingskosten per nieuw lid: € 5,00.

1. Lidmaatschap *

: □ Vrijzwemmen contributie per direct

svp aankruisen wat van toepassing is

: □ Leszwemmen contributie en lesgeld bij aanvang lessen

2. Persoonsgegevens nieuw lid
Voornaam*: ____________________ Achternaam*:__________________________
Geboortedatum*: _____ - _____ - ________
Geslacht*: M / V / X

3. Adresgegevens nieuw lid
Adres/straat*

: ___________________________________ Huisnr*: _____

Postcode*

: ________ - _______ Woonplaats*: ____________________

4. Bereikbaarheid
Telefoon 1*

: ____________________ Telefoon 2: __________________

E-mail*

: ___________________________________

5. Inschrijving bij welke les*
(indien van toepassing ook lesvoorkeur bij kleuter les)

“Kleuter” (voorbereiding A)
B-Diploma
C-Diploma
Zwemvaardigheid 1
Zwemvaardigheid 2
Zwemvaardigheid 3
Overig, namelijk:

□ voorkeur 1

kleuterles van 18.15-18.55 uur

□ voorkeur 2

kleuterles van 19.00-19.40 uur

e

e

Kopie van reeds behaalde diploma´s
inleveren, anders wordt je standaard
ingedeeld in de lesgroep “Kleuter”.
Het inschrijfformulier gaat verder op
pagina 2. Zonder pagina 2 is dit
formulier niet geldig.
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Inschrijfformulier – Pagina 2
Inleveren in het zwembad op vrijdag tussen 17:30 en 20:00 uur bij de
verenigingskassa. Of ingescanned mailen naar
info@zwemverenigingamstelland.nl (een foto wordt niet geaccepteerd!)

6. Toestemming voor foto publicatie
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht vooraf
toestemming te vragen voor het publiceren van foto’s van onze leden. Al onze leden dienen dit formulier te
ondertekenen.
Tijdens het afzwemmen maken wij een groepfoto van elke afzwemgroep, deze foto’s worden op onze
facebook pagina gepubliceerd. Als u geen toestemming verleend zal uw kind geweigerd worden op deze
groepsfoto.

□ ik geef wel toestemming voor het plaatsen van foto’s op facebook *
□ ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto’s op facebook *
(markeer één van de twee opties)

7. Betaalgegevens tbv machtiging contributie en (evt.) lesgeld
(de rekeninghouder dient dit inschrijfformulier te ondertekenen)



Naam rekeninghouder*: ___________________________



Iban-nummer*

: ___________________________

Akkoord voor machtiging per heden bij aanvang van lidmaatschap of,
in geval van wachtlijst, per oproepdatum voor de les. Alsmede de ondertekening van de
keuze voor toestemming voor foto publicatie.

Plaats*

: ________________

Datum* : ____ - ___ - 20___

Handtekening*

: _________________________

(Indien jonger dan 18 jaar oud dient een ouder of voogd i.v.m. de toestemming voor foto publicatie dit
formulier mede te ondertekenen)
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