Aanmeldingsformulier Aqua Bedum
Ondergetekende meldt zich aan als lid van Aqua Bedum.

Persoonsgegevens
Achternaam

Voorletters

Voornaam

M/V

Straat

Nummer

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Email

Telefoonnummer

Mobiel

Zwemactiviteit
U kunt zich aanmelden voor meerdere activiteiten. Kruis aan wat van toepassing is.
Reddingsbrigade Boei’77

Dag

Tijd

Reddingszwemmen - beginners

Woensdag

18:45 – 19:30

Reddingszwemmen - gevorderden

Woensdag

19:15 – 20:00

Techniektraining - beginners

Woensdag

18:15 – 18:45

Techniektraining - gevorderden

Woensdag

18:45 – 19:15

Wedstrijd- en conditietraining

Woensdag

19:15 – 20:00

Trimzwemmen

Woensdag

20:00 – 20:30

Techniek- en wedstrijdtraining - beginners

Donderdag

18:45 – 19:15

Techniek- en wedstrijdtraining - gevorderden

Donderdag

19:15 – 20:00

Zwemvaardigheidsdiploma’s
(tijd is afhankelijk van het diploma en kan veranderen)

Zaterdag

8:00 – 8:30

Zaterdag

8:30 – 9:00

Ducdalf en Aqua-fun

Z.O.Z.

Bonden
Om mee te kunnen doen aan zwemwedstrijden is een startvergunning nodig. U betaalt dan contributie aan
de KNZB.
Voor de diploma’s van het reddingszwemmen betaalt u contributie aan de KNBRD. Kruis aan wat eventueel
van toepassing is.
Wedstrijdzwemmen

Registratie KNZB

Reddingszwemmen

Registratie KNBRD

Betaling
De contributie hangt van het aantal zwemuren af. De actuele tarieven vindt u op de website.
De betaling vindt in vier termijnen plaats. U krijgt ieder kwartaal een email met daarin de factuur. In de
toekomst gaan we de mogelijkheid tot automatische incasso aanbieden. Indien u hiermee accoord gaat, kunt
u dat hier aangeven:
IBAN

T.n.v.
Accoord automatisch incasso

Overige
De club bestaat door inzet van vrijwilligers. Mogen wij u indien nodig benaderen voor vrijwilligerswerk?
Ja
Ja, incidenteel
Nee, liever niet
Informatie over activiteiten en actuele ontwikkelingen sturen wij per email in de nieuwsbrief. Als u de
nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u dat hier aangeven.
Nee, geen nieuwsbrief
U vindt onze AVG op de website. Met uw aanmelding bij de zwemclub gaat u accoord met deze AVG.

Ondertekening
Bij minderjarigen ondertekenen door ouders/verzorgers.
Naam

Plaats

Datum

Handtekening

Lever dit formulier in bij de trainer of mail het naar: secretaris@aqua-bedum.nl

