INSCHRIJFFORMULIER
Dit formulier zenden naar: ledenadministratie AquAmigos, Postbus 59, 5150 AB Drunen of mailen: ledenadministratie@aquamigos.nl
Achternaam

: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… Geslacht : M / V *

Geboortedatum

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

Adres

: …………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………………....

Postcode

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

Telefoon

: ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………....

E-mailadres

:…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Dit e-mailadres mag wel/niet* gebruikt worden voor toezending van de nieuwsbrief
Medische indicatie: NEE / JA*

opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Foto’s mogen wel/niet* op de website geplaatst worden (Toelichting: z.o.z. **)
Ik wil de volgende opleidingen /trainingen
gaan volgen:

1.

Ik ben in het bezit van de volgende
diploma’s:
Zwemdiploma

Zwemdiploma
ABC/Superspetters
(woensdag en zaterdag)

A B C

Expliciet is daarin voor startvergunninghouders van 18 jaar en ouder
opgenomen dat zij (één keer per jaar)
oud papier ophalen.
Voor leden jonger dan 18 jaar vragen wij
één van de ouders één keer per jaar oud
papier op te halen.
Meer info bij commissie.

Zwemvaardigheid
2.

Snorkelen

3.
4.

Swimkick
Wedstrijdzwemmen met
startvergunning

5.

Waterpolo met startvergunning

A B C

Ik ben verder in het bezit van diploma:
BHV/EHBO/Reanimatie/KNBRD-A*

Waterpolo zonder
startvergunning (alleen trainen)
6.

Een trainersdiploma, namelijk: …………….……….

Recreatief/conditiezwemmen

-

dinsdag (21.00–22.00 uur)

-

woensdag/vrijdagochtend
(6.00-7.00/7.30 uur)

Ondertekening is nodig om als lid bij
AquAmigos te worden aangenomen.
Datum: ……………………………………………
Plaats: ………………………………………………

HANDTEKENING:

7. Ik wil me graag aanmelden als:

- maandag (21.30-22.30 uur)

Met het ondertekenen van dit formulier
geeft het nieuwe lid aan zich te houden
aan de reglementen van AquAmigos.
Deze zijn opvraagbaar bij het bestuur
(bestuur@aquamigos.nl).

Vrijwilliger
Bij de afdeling …………………………………..
Trainer
Bij de afdeling …………………………………….

……………………………………………………………
Bij minderjarigen handtekening ouder:
……………………………………………………………
Opmerkingen:

INCASSO MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: AquAmigos om van zijn/haar onderstaande
rekening bedragen af te schrijven wegens contributie van bovenvermeld persoon.
IBAN nummer

NL

..

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

GEGEVENS REKENINGHOUDER:
Naam en voorletters: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres, postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HANDTEKENING: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
(in te vullen door ledenadministratie)
AquAmigos registratienummer
Inschrijfdatum
Ingedeeld bij

:………………………………..
: … - … - ……
: ……………………………….

Op …………………………… van ………… tot ………… uur
* aub doorhalen wat niet van toepassing is

Contributie per maand
: € ……,……
Uitschrijfdatum
: … - … - ……
Groepsnummers
:……/……/……/……/……/……
 nee  ja
Wachtlijst
Op …………………………… van ………… tot ………… uur

08022018

EEN LEVEN LANG ZWEMMEN!!
Zwemmen is een heerlijke ontspannende sport die op een gemakkelijke manier je spieren aan het werk zet. Zwemmen kun je van zeer jong
tot zeer oud, in recreatief verband maar evengoed als bruisende sport, beoefenen.
AquAmigos is opgericht op 1 januari 2005 vanuit een fusie tussen DEZV uit Drunen (opgericht op 9 mei 1966) en
ZPC “die Heygrave” uit Vlijmen (opgericht op 1 januari 1978) en is lid van de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond).
De meeste van onze trainingen worden verzorgd in zwembad Die Heygrave in Vlijmen. In zwembad Olympia in Waalwijk worden
waterpolowedstrijden gespeeld en daar worden ook (een deel van de) waterpolotrainingen gegeven.
Hoe word je lid van AquAmigos:
Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar:
Ledenadministratie AquAmigos, Postbus 59, 5150 AB Drunen
De kosten verbonden aan een lidmaatschap:
De contributie die je moet betalen als je lid wordt, is vooral afhankelijk van je leeftijd op 1 januari, je vaardigheid en het zwemonderdeel
dat je wilt beoefenen.
Eenmalige kosten:
- Inschrijving als nieuw lid
- Eventuele overschrijvingskosten

€ 10,00
p.m.

Maandelijkse contributie per 1 januari 2018:
met startvergunning

zonder startvergunning

--

23,25

tot 12 jaar

23,25

20,00

van 12 t/m 17 jaar

29,75

20,00

18 jaar en ouder

33,75

23,00

ABC/Superspetters

Betaalwijze:
De kosten worden maandelijks door middel van automatische incasso geïnd. Hiervoor moet AquAmigos worden gemachtigd door het nieuwe
lid. I.v.m. het vele werk en de extra administratieve kosten is de automatische maandelijkse betaalwijze de enige betaalwijze.
Tot slot:
Als je lid wordt van AquAmigos, dan zijn er een aantal regels waarmee je rekening moet houden. Deze regels staan beschreven in het
huishoudelijk reglement. Het lid realiseert zich dat de regels van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Het meest recente reglement geldt en is op te
vragen bij het bestuur.
Zeker bij het zich afmelden voor een wedstrijd of bij het opzeggen van het lidmaatschap is het van belang om van deze regels op de hoogte
te zijn. Een tijdige afmelding voorkomt onnodige kosten.
Houd bij opzegging van het lidmaatschap altijd rekening met de opzegtermijn. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de maand ná
de maand van opzegging (dus opzeggen in de maand februari, ongeacht op welke datum in februari, betekent dat het lidmaatschap eindigt
op 31 maart).
Opzegging dient altijd schriftelijk per post (naar postbus 59, 5150 AB Drunen) of per mail (naar de ledenadministratie:
ledenadministratie@aquamigos.nl) plaats te vinden. Wij verzoeken je daarbij de reden van opzegging te vermelden.
Daarnaast is het zo dat de adresgegevens op een ledenlijst staan die binnen de vereniging gebruikt worden voor verenigingsdoeleinden en
dat AquAmigos deze gegevens niet ter beschikking stelt aan commerciële instellingen.
**Foto’s en uw privacy.
Tijdens activiteiten van AquAmigos worden veel mooie foto’s en filmpjes gemaakt. Leuke, spontane foto’s die actie, plezier en de sfeer van
een activiteit uitstralen. Beelden zeggen meer dan tekst. Daarom vinden wij het prettig om op onze website foto’s (of linken naar foto’s) te
plaatsen. Natuurlijk worden alleen foto’s geplaatst die de fatsoensnormen kunnen doorstaan.
Uiteraard worden foto’s waarop u en/of uw kinderen staan direct verwijderd als u hierom vraagt. U kunt hierover contact opnemen met het
bestuur van AquAmigos (bestuur@aquamigos.nl) of met degene die de foto’s heeft geplaatst.
AquAmigos, Postbus 59, 5150 AB Drunen
Internet-adres: www.AquAmigos.nl
IBAN NL40 RABO 0112 6935 47 K.v.K nr. 17181581
* aub doorhalen wat niet van toepassing is
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