Inschrijfformulier GoSwim Houten
Achternaam
Roepnaam

Voorletters

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mail adres
Geboortedatum

(vanaf 6 jaar)

Geslacht

man

Zwemdiploma

A

B

C

Jan

Apr

Jul

Wordt lid per kwartaal

vrouw

Okt

Geeft zich op voor
Wedstrijdzwemmen

Waterpolo

1 training per week (basis)
Bij 2 trainingen per week
Bij 3 trainingen per week
Bij 4 trainingen per week
Bij 5 trainingen per week

€ 245,00
+ € 25,00
+ € 47,50
+ € 67,50
+ € 85,00

1 training per week (basis)
Bij 2 trainingen per week
Bij 3 trainingen per week

€ 245,00
+ € 25,00
+ € 47,50

Deelname wedstrijd < 12 jaar
Deelname wedstrijd > 12 jaar

€ 20,00
€ 55,00

Deelname competitie < 12 jr
Deelname competitie > 12 jr

€ 65,00
€ 100,00

Gezinskorting (bij 3e gezinslid)

€ 30,00

Studentenlidmaatschap*

€ 75,00

Inschrijfkosten

€ 10,00

Alleen na toestemming van bestuur)

Administratiekosten bij
geen automatisch incasso

Vrijwilliger

Gegevens betaalrekening:
Ik betaal in 2 termijnen via automatische incasso en machtig hierbij GoSwim de contributie van
mijn hieronder genoemde rekeningnummer af te schrijven.
IBAN Rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Woonplaats
U-Pas nummer (indien van toepassing)
Datum

Handtekening (ouder)

Met de ondertekening verklaar ik op de hoogte te zijn van de verplichte beschikbaarstelling van mijn adresgegevens door GoSwim aan de
sportbonden waarbij GoSwim is aangesloten. Alle gegevens worden behandeld volgens de Privacy verklaring zoals te vinden op onze website.

€ 10,00

Overig
Zijn er nog aandachtspunten t.a.v. medicijngebruik / gezondheid / gedragsproblemen?
(Met de informatie wordt vertrouwelijk omgegaan!)

Ben je eerder lid geweest van een zwem- en/of waterpolovereniging? Zo ja, welke?

Dit formulier inleveren bij de trainer of opsturen naar: ledenadministratie@goswim.nl
Voorwaarden
-

-

Inschrijfkosten zijn 10 euro.
Het lidmaatschap gaat in per 1e van het kwartaal van de aanmelding.
Het basis lidmaatschap gaat per half jaar en wordt 2 keer per jaar verrekend via automatische incasso
(januari en juni)
Aantal keer trainen wordt per half jaar aangepast.
Wedstrijd/Competitie deelname gaat per jaar. Voor zwemmen wordt het gehele bedrag in januari
verrekend. Voor waterpolo wordt het bedrag in 2 keer verrekend:
< 12 jaar januari € 20,– startvergunning en juli € 45,– competitie deelname (totaal € 65,00)
> 12 jaar januari € 55,– startvergunning en juli € 45,– competitie deelname (totaal € 100,00)
Per half jaar kun je opzeggen, kosten van de resterende maanden worden niet verrekend.
Opzeggen is uitsluitend schriftelijk mogelijk vóór 1 juni en vóór 1 december via
Ledenadministratie@GoSwim.nl

*Studentenlidmaatschap
Dit is er voor bestaande leden die door omstandigheden niet kunnen trainen.
maar wel voor GoSwim wedstrijden willen blijven zwemmen. Dit houdt in:
- Lid van GoSwim
- Deelname aan wedstrijden
- Geen trainingsmogelijkheid
- Kosten bedragen € 75,00 per jaar. Aanvullende kosten zijn de deelname aan wedstrijden (zwemmen)
of competitie (waterpolo).
- Studentenlidmaatschap kan alleen worden aangevraagd via bestuur@goswim.nl

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook
foto’s en filmpjes van u op onze website of social media pagina’s plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik zwem- en waterpolovereniging GoSwim toestemming om gegevens over mij te
verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van GoSwim of op bijbehorende
social media pagina’s (facebook, twitter)
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.
Naam

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens
door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

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

Handtekening ouder/voogd

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

