
Naam:

1 x per week trainen

Inschrijfformulier

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Man Vrouw

Geboortedatum:

Telefoonnummer: Mobiel nummer:

E-mail adres:

Ingangsdatum lidmaatschap:

Soort lidmaatschap:

2 x per week trainen

3 x per week trainen

4 x per week trainen

5 x per week trainen

6 x per week trainen

Lidmaatschap ouder (indien kind lid is)

Kaderlid

KNZB startnummer: Ja Nee

U machtigt ZV 44 om de contributie in termijnen van uw rekening af te schrijven. ZV 44 berekent eenmalig € 17,50 
aan inschrijfkosten. Dit bedrag zal bij de eerste termijn worden geïncasseerd.

U gaat tevens akkoord met het eenmaal per jaar in het eerste kwartaal automatisch incasseren van de 
bondscontributie van de KNZB, alsmede de kosten van de startvergunning indien van toepassing.

De contributie en bondsbijdragen worden jaarlijks geïndexeerd en de actuele bedragen worden op de 
website (www.zv44.nl) gepubliceerd.

MaandBetaling per: Kwartaal

Heeft u (uw kind) een ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking die van belang is voor de trainers om te weten?

Nee Ja, namelijk:

(indien van toepassing)
Overschrijven naar ZV 44:

Klik hier om de invulvelden leeg te maken

https://www.zv44.nl


Inschrijfformulier

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier:

1. Aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van ZV 44 en via deze vereniging eveneens het lidmaatschap van de 
KNZB met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. 

2. Accepteert u de rechten en verplichtingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

3. Verklaart u te hebben kennisgenomen van het privacybeleid en de privacyverklaring van de vereniging zoals te 
vinden op de website (www.zv44.nl). 

4. Verklaart u zich te houden aan beslissingen van het bestuur en de commissies. 

5. Verklaart u dat er geen beletselen tot het deelnemen aan de normale sportbeoefening bekend zijn en dat deel-
name onder eigen verantwoordelijkheid geschiedt. 

6. Onderschrijft u het teamgevoel en bent u vanuit die filosofie bereid naar vermogen, het bestuur te ondersteunen 
bij haar werkzaamheden en een actieve bijdrage te leveren aan de voorkomende werkzaamheden binnen de 
vereniging.

IBAN: (bankrekeningnr.)

Ten name van:

Datum:

Handtekening*:

* In het geval van minderjarige leden dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder/voogd

https://www.zv44.nl


Toestemmingsverklaring

Met dit formulier geef ik de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste verwerkingen:

Naam:

Geboortedatum:

Datum:

Handtekening:

Naam ouder/voogd:

Handtekening:

LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring (ook) door 
een ouder of voogd ondertekend te worden.

Het maken, bewerken en publiceren van foto’s en/of filmbeelden op de website www.ZV44.nl

Het maken, bewerken, publiceren van foto’s en/of filmbeelden op de openbare Facebook-pagina van ZV 44

Het maken, bewerken en publiceren van foto’s en/of filmbeelden op de besloten Facebook-pagina van ZV 44

Het maken, bewerken en publiceren van foto’s en/of filmbeelden in de nieuwsbrieven van ZV 44 (de nieuws-
brief wordt verstuurd aan leden van ZV 44 en betrokkenen bij de vereniging)

Het maken, bewerken en publiceren van foto’s en/of filmbeelden in presentaties aan de leden van ZV 44 en 
hun ouders/verzorgers

Het maken, bewerken en publiceren van foto’s en/of filmbeelden door andere zwemverenigingen en/of de 
KNZB (regio Oost) in het kader van wedstrijden die zij organiseren

Het maken van filmbeelden tijdens trainingen en/of wedstrijden ten behoeve van de verbetering van de 
zwemtechniek (deze filmbeelden worden niet gepubliceerd en alleen in overleg gedeeld met de betrokkene)

Géén toestemming voor het maken/bewerken/publiceren van foto’s/filmbeelden

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming 
op elk moment intrekken. 
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