A

Zwemvereniging AQUARIJN te Nieuwegein

AANMELDINGSFORMULIER
naam + voornaam:

________________________________________________________________________________m / v

adres:

_____________________________________________________________________________________

postcode + woonplaats:

_____________________________________________________________________________________

telefoon: _______________________ e-mail: _______________________________________ geboortedatum:__________________
wenst m.i.v. ______________________ bij Zwemvereniging Aquarijn te Nieuwegein te worden ingeschreven als:
o donateur / donatrice
o nieuw lid

bij de afdeling
o opleiding

* dag van voorkeur A-les:
o woensdag 18.00-18.40 uur
meerdere keuzes mogelijk!
o schoonspringen

groep / team
o zwemvaardigheid (één keer per week les)
o zwemvaardigheid (twee keer per week les)
o vrijdagavond (vanaf 18jaar)
o zwem-ABC
o A*
oB
oC
o vrijdag 19.00-19.40 uur
o zaterdag 08.00-8.40 uur

o synchroonzwemmen
o opleiding

o wedstrijd

o waterpolo
o minipolo

o jeugd

o dames / heren

NB I: Indien eerder lid geweest van een zwemvereniging dan gelieve hier je bondsnummer en/of startnummer te noteren:__________
NB II: Wordt er gebruik gemaakt van de Nieuwegein Stadspas? JA / NEE (omcirkel het juiste antwoord)
Gelieve een kopie van de Nieuwegein Stadspas bij te sluiten bij de aanmelding.
Zwemvereniging Aquarijn maakt o.a. gebruik van automatische incasso voor de inning van de contributie in 10 gelijke termijnen.
Het lidmaatschap wordt aangegaan tot schriftelijke wederopzegging en geldt telkens voor de duur van één jaar tot 1 september. Wij verzoeken
u bij het inzenden van het formulier naar onderstaand adres gelijktijdig de inschrijfkosten à 15 euro over te maken op
bankrekeningnummer NL47RABO0331088630 t.n.v. ZV Aquarijn te Nieuwegein of af te geven bij de ledenadministratie.
De Statuten van de vereniging worden u, op verzoek, toegezonden.
datum:

_______________

indien minderjarig; handtekening ouder / voogd:

handtekening:

_____________________________

________________________________

NB III: Tijdens activiteiten is het mogelijk dat beeldmateriaal wordt gemaakt. Geeft u toestemming tot het maken van beeldmateriaal.
O ja – O neen
Wij verwijzen u naar het fotobeleid van de KNZB: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/fotobeleid/
NB IV: De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk om lid te worden van onze vereniging in het kader van de uitvoering van onze
activiteiten. Een privacyverklaring wordt opgesteld en zo snel mogelijk op onze website geplaatst.

Ledenadministratie: Zwemvereniging Aquarijn Nieuwegein
Lenie de Meijer
Preludelaantje 11 3438 TT Nieuwegein
Mailadres: ledenadministratie@aquarijn.eu

K.v.K Utrecht: 40477580
Rabo bank rekeningnummer:
NL47RABO0331088630

