Roepnaam: ……………………………………………..

Voorletter(s): …………………………..

Achternaam: ……………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: …….. - …….. - ……………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Geslacht: M / V *

Postcode: ………………………

Woonplaats: ………………………………………….

Tel.nr.: (0…………)……………………….

Mobiele nummer: …………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
Maak uw keuze(s) door het juiste hokje aan te kruisen
 Reddingsbrigade

Opleiding voor KNBRD Junior redder, Zwemmend redder en Life saver.
Opleiding voor (assistent) instructeur. Wedstrijden en demonstraties in KNBRD-verband.

 Waterpolo →
 Zwemvereniging

O (Mini) Pupillen O Aspiranten
competitie? Ja / Nee
 Zwemvaardigheid (diploma 1, 2 en 3)

 Trimvereniging

Gericht recreatief zwemmen onder deskundige leiding.

 Zwemles / Zwem ABC

Diploma:  A

B

O Senioren

 C (erkend opleidingsinstituut zwem ABC)

ingangsdatum: …....-………- 20…….
Zijn er meerdere
gezinsleden lid?

 Nee  Ja, namen:

eventuele bijzonderheden
(medicijnen, allergie, etc.)
Privacy
De Breuly heeft een Privacy statement die u op de website van onze vereniging kunt raadplegen. In dit statement staat voor u
uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Toestemming
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en
dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website en social media
plaatsen. Door ondertekening van dit formulier geeft u de vereniging toestemming om uw gegevens te verwerken voor de
volgende doelen, mocht u voor één of meerder delen geen toestemming verlenen dan kunt u dit aankruisen:
Mij benaderen voor informatie m.b.t. de vereniging (nieuwsbrief van de vereniging) en sportieve activiteiten van derden,
bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners;
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de verenigingswebsite of social media;
Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek op de website en de ledenadministratie;
Mij voor onbepaalde tijd na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis.

Ledenadministratie

Schalmei 24
6904 PZ Zevenaar

ledenadministratie@debreuly.nl

Machtiging en ondertekening
De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand voor het einde van het kwartaal. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk geschieden, bij de ledenadministratie of het secretariaat van de betreffende vereniging.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Breuly om doorlopende Euro-incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens “Lidmaatschap/Contributie De Breuly” en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Breuly. Een terugboeking van de
Euro-incasso opdracht kan tot 8 weken na afschrijving bij uw bank ingediend worden.
Rekeningnummer (IBAN)………………………………………………………………

Bank Identificatie (BIC) ………………...……………

t.n.v. ………………………………………………………………………………

Incassant ID De Breuly: NL51ZZZ401194330000

................................................

......... - ...........- 20……

(plaats)

(datum)

Handtekening ………..…………………………………...

(bij minderjarigen één van de ouders of verzorgers)
Naam ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

Ledenadministratie

Schalmei 24
6904 PZ Zevenaar

ledenadministratie@debreuly.nl

