Inschrijven voor lidmaatschap ZV de Bron
Ledenadministratie ZV de Bron,
telefoon:
0228-516226
de heer P. Koedooder
E-mail:
ledenadministratie@zvdebron.nl
Schouwschuit 71
Website:
www.zvdebron.nl
1613 CJ Grootebroek
facebook.com/zvdeBron
____________________________________________________________________________
Roepnaam:

…………………..………………………………… Voorletters: …………………..

M / V*

Achternaam:

…………………………………………………….. Geboortedatum: ………………………...

Adres: ……………………………………………………………… Huisnummer: …………..
Postcode:

………………….

Woonplaats: …………………………………………………............

Telefoon: ………………………… Mobiel: ………………………. Noodnummer (verplicht): ………………………..
E-mail adres: ……………………………………………………………. (belangrijk voor de verdere communicatie)
Afkomstig van vereniging: ……………………………………. Startnummer vorige vereniging: ……………………….
Ik wil mij inschrijven voor:

□ Aquajoggen → □ ma 10:45 □ ma 11:30 □ zo 19:30 □ zo 20:15
□ Waterpolo → bij aanvraag startnummer pasfoto graag meeleveren
□ Zwemmen
□ Kaart lidmaatschap zwemmen
□ Vrijwilliger (medewerker) van onze vrijwilligers vragen wij een VOG-verklaring
(middels gebruik van DigiD op te vragen via www.gratisvog.nl )
Bij aanvraag startnummer is clubkleding (T-shirt) verplicht.
Medische gegevens met betrekking tot de te beoefenen sport: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
* doorhalen wat niet van toepassing is.

________________________________________________________________________________________________
Gaarne zo volledig mogelijk invullen. Na het verwerken van uw inschrijving krijgt u een bevestiging via E-mail.
De contributies en/of andere zaken/diensten waarvoor u zich inschrijft worden via automatische incasso van uw rekening
afgeschreven. Hiervoor dient u de ‘doorlopende machtiging’ volledig in te vullen, tenzij schriftelijk wordt aangegeven dat
daar overwegende bezwaren tegen bestaan.
Bekijk ook de website www.zvdebron.nl voor contributiebedragen en KNZB-bijdragen. Indien u geen toestemming geeft
voor automatische incasso, wordt op uw factuur € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Opzeggingen schriftelijk aan de ledenadministratie.
Afmelden dient te geschieden voor 1 juni of voor 1 december. Afmelden na deze data houdt automatisch in
dat het lidmaatschap doorloopt tot de volgende afmelddatum.
Met de ondertekening van deze inschrijving ga ik akkoord met het huishoudelijk reglement van ZV de Bron te vinden op de
website www.zvdebron.nl.
Gebruik beeldmateriaal
Ondergetekende verklaart bij deze, dat er geen bezwaar is, indien voormelde minderjarige / volwassene wordt gefilmd of
gefotografeerd tijdens de trainingen of wedstrijden.
Het film- of fotomateriaal wordt intern gebruikt bij ZV de Bron om als lesmateriaal te dienen voor techniekverbeteringen
van de polo- en zwemactiviteiten. Foto’s kunnen tevens op de website van ZV de Bron worden geplaatst.
Privacy Statement
ZV de Bron respecteert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels
van ZV de Bron. Voor meer informatie kunt u ons Privacy Statement vinden op de website www.zvdebron.nl.
………………………………………..
(datum)

……………………………………………………………………..
(handtekening, bij minderjarigen handtekening ouder of voogd)
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__________________________________________________________________________________________________

Doorlopende machtiging
Naam:
Statutaire vestigingsplaats:
Handelsregisternummer:
Land: Nederland

S€PA
ZV de Bron
Stede Broec
37098445
Incassant ID:

NL61ZZZ370984450000

Kenmerk machtiging (wordt ingevuld door penningmeester): DHS293C……………………………...

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZV de Bron doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies, KNZB-bijdrage, eenmalige
inschrijfkosten en/of andere zaken/diensten waarvoor u zich inschrijft en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ZV de Bron.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Uw persoonsgegevens op deze doorlopende machtiging worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van
ZV de Bron. Het Privacy Statement van ZV de Bron kunt u vinden op de website www.zvdebron.nl.

Op naam van

:

…………………………………………………………………………………….

Adres

:

…………………………………………………………………………………….

Postcode

:

………………

Land

:

……………………………………………..

Woonplaats:

……………………………………………………..

Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………… Bank Identificatie (BIC)*:…………….
Naam rekeninghouder:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….
(plaats en datum)

………………………………………………………………...
(handtekening)

*Geen verplicht veld bij NL IBAN

___________________________________________________________________________________________________

□

Ik heb overwegende bezwaren tegen het automatisch doen afschrijven van bedragen door ZV de Bron. Derhalve
wordt hiervoor geen toestemming verleend.
___________________________________________________________________________________________________
Stuur het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend met de doorlopende machtiging aan de Ledenadministratie
van ZV de Bron, adres staat boven in het formulier, of geef het aan de trainer.

pl./versie 14-5-2018.
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Pagina’s 3 en 4 zijn bestemd voor volwassen leden en ouders/verzorgers van het in te schrijven lid.
Wij vragen u deze pagina’s zo volledig mogelijk in te vullen, maar u bent niet tot invullen verplicht.

_________________________________________________________________________________________________

Zwemvereniging de Bron is een vereniging van zowel door als voor de leden. Wat
inhoud dat we graag met z’n allen veel plezier uit onze sport halen, ieder op zijn
niveau. Deze vereniging bestaat uit vele vrijwilligers die bereid zijn zich voor de
vereniging in te zetten. Onder het mom van vele handen maken licht werk, vragen
wij u om mee te doen of te denken om een enthousiaste bijdrage te leveren aan onze
vereniging. Wij vragen u namens de vereniging om de onderstaande gegevens in te
vullen en bij de inschrijving van het lidmaatschap in te leveren. Wij gebruiken deze informatie alleen
om meer inzicht te krijgen of u bereid bent iets voor de zwemvereniging te kunnen betekenen. Uw
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van onze vereniging.
We hopen dat u de vragen zo volledig mogelijk wilt invullen, maar u bent niet tot invullen verplicht.
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………...
Geslacht: M / V

Lid vanaf: ………………………………………

Ouder van: …………………………………………………………………………………….
E-mail:

……………………………………………………………………………………….

Beoefent de sport vanaf: ………………………………………………………………………
Beroep: ………………………………………………………………………………………...
Opleiding(en): …………………………………………………………………………………
Ervaring als vrijwilliger: ………………………………………………………………………
Bestuurlijke ervaring: ………………………………………………………………………….
Hobby’s: ……………………………………………………………………………………….

□
□
□
□

Aankruisen wat van toepassing is:
Ik kan regelmatig wat doen en heb daar ………. uur per week / maand de tijd voor
Ik kan zo nu en dan wat doen
Ik kan één keer per jaar wat doen
Ik kan voor een korte periode (project bijv.) wat doen

Tijdsvoorkeur:
□ Doordeweekse dagen (ochtend /middag /avond) (doorkruisen wat niet van toepassing is)

□

In het weekend

Ik kan het volgende betekenen voor de vereniging:
□ Trainer bij jeugd /senioren

□
□

Assistent –trainer bij jeugd /senioren
Coachen bij jeugd /senioren
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Assistent coach bij jeugd /senioren
Jureren bij wedstrijden (officialcursus volgen)
Organiseren van wedstrijden
Assisteren bij organisatie van wedstrijden
Organiseren van festiviteiten en evenementen
Kantinedienst draaien
Verrichten van boekhouding / beheer financiën
Verrichten van de ledenadministratie
Voorzitter zijn van een commissie
Lid zijn van een commissie
Bestuursfunctie vervullen op hoofdlijnen
Vrijwilligers coördineren / begeleiden / ondersteunen
Verzorgen van marketing en promotie van de vereniging
Sponsors werven en behouden
Verrichten van onderhoudswerkzaamheden clubhuis en materialen
Clubruimte schoonmaken en onderhouden
Verlenen van EHBO / BHV bij wedstrijden / trainingen
Toezicht houden in zwembad tijdens trainingen / wedstrijden / uur vrij zwemmen
Organiseren van de BHV-cursus en het popduiken (twee keer per jaar)

Overige, te weten: .............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Ontwikkeling bij de vereniging:
Meer achtergrond informatie te ontvangen over het onderwerp(en):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ik ben geïnteresseerd om op kosten van de vereniging een cursus te volgen, over het onderwerp:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
Namens het bestuur van ZV de Bron

Simon de Wit is vrijwilligerscoördinator
Zijn e-mail adres is:
vrijwilligerscoordinator@zvdebron.nl
Bedankt!
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