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INSCHRIJFFORMULIER
Zwem- & Polovereniging IJsselmeer
Voornamen:……………………………………..

Roepnaam:………………………………………

Achternaam:…………………………………….

Man/Vrouw *

Adres:…………………………………………...

Geboorte datum:………………………………...

Postcode:………………………………………..

Woonplaats:……………………………………..

Telefoonnummer:……………………………….

Mobiel:………………………………………….

E-mail:…………………………………………..

IBAN:……………………………………………

Wenst lid te worden van Zwem-en Polovereniging IJsselmeer te Huizen en aanvaardt hiermee het persoonlijke
lidmaatschap van onze vereniging alsmede van de K.N.Z.B. en/of N.T.B. met alle daaraan verbonden rechten en
verplichtingen. Kijk voor de Statuten, Huishoudelijk reglement en gedragscode “In en om het zwembad” op onze
website, www.ijsselmeerhuizen.nl.

AFDELING*:
O Triatlon (TL)
O Trimzwemmen (TZ)
O Waterpolo (WP)
O Wedstrijdzwemmen (WZ)

O
O
O
O

Diplomazwemmen (DZ) ➔
Triatlon 1x per week
Donateur
Zomerlid Sijsjesberg

O
O
O
O

Diploma C
Zwemvaardigheid I,II,III
Snorkelen I, II, III
Reddend Zwemmen

Ik ben in het bezit van de volgende zwemdiploma's*: A – B – C – ZV1 – ZV2 – ZV3, anders nl:
…………….…….….……………………………………………………………………………………………………………..
Ik ben in het bezit van diploma*: EM-bewijs, EHBO, BHV, Zwemmend Redden, anders nl:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwem- en Polovereniging IJsselmeer om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om
doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwem- en Polovereniging
IJsselmeer. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
(Incasseringsinformatie IJsselmeer: Rekeningnr/IBAN: NL 88 INGB 0000614871 ; Incassant ID: NL 28ZZZ405161120000)
Voor de hoogte van de contributie verwijzen wij u naar de Contributiepagina op onze website. Voor de voorwaarden
van het eventueel beëindigen van uw lidmaatschap en de looptijd van het verenigingsjaar verwijzen wij u naar de
pagina Opzeggen lidmaatschap, eveneens op onze website.

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier geheel in te vullen en te ondertekenen.
Inschrijf/SEPAformulier, versie mei 2018

(* = doorhalen of omcirkelen wat van toepassing is)
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Vervolg inschrijfformulier

Toestemmingsverklaring
Voor het communiceren van de juiste sportieve beleving willen wij graag zo nu en dan foto’s en video’s van u op onze
website, social media en gedrukte media plaatsen. Tevens kan het voor trainingsdoeleinden nodig zijn opnames te
maken voor het verbeteren van de sportprestaties. Met deze verklaring vragen wij u toestemming om uw gegevens
hiervoor te gebruiken. Op onze publicaties en deze toestemmingsverklaring zijn onze privacyverklaring, Huishoudelijk
reglement en de gedragscode “In en om het zwembad” van toepassing.
Met dit formulier geef ik; …………………………………………………………………..…………..…………………………. aan Zwem &
Polovereniging Ijsselmeer wel/geen* toestemming om onderstaande gegevens over mij te verwerken.
•

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en social media van de
zwemvereniging. Alsmede publiceren van gelijksoortige foto’s in gedrukte media, zoals hierboven
beschreven. Wel/Geen*

•

Het maken van beeldmateriaal voor het bestuderen en analyseren om de individuele of team sportprestaties te
verbeteren. Het zal altijd worden aangegeven indien dit gebeurt. Deze beelden zullen niet gepubliceerd worden.
Wel/geen*

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen en gegevens. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt Zwem & Polovereniging IJsselmeer mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn
toestemming voor publicatie op elk moment intrekken.
Met ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met alle bij het lidmaatschap horende voorwaarden.

Handtekening

Datum

(indien minderjarig ouder of voogd)
(Bovenstaande datum geldt als datum van inschrijving!!)

Dit formulier inleveren bij:

Trainer van je afdeling of
Coördinator van je afdeling

Heeft u vragen over het formulier of over de inschrijving neem dan contact met:
Diploma zwemmen en Waterpolo : ledenadmin-diploma-waterpolo@ijsselmeerhuizen.nl
Wedstrijd zwemmen, Trimzwemmen en Triatlon: ledenadmin-wedstrijd-trim-triatlon@ijsselmeerhuizen.nl

Zwem-en Polovereniging IJsselmeer verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring, zoals vermeld op
onze website.
Inschrijf/SEPAformulier, versie mei 2018

(* = doorhalen of omcirkelen wat van toepassing is)

