Inclusief
════════════════

════════════════
Pasfoto

AANMELDINGSFORMULIER
inleveren
S.V.P. invullen met blokletters
Postadres:
A. van Leusenweg 55
7425 CD Deventer

Banknummer:
IBAN - NL02RABO
0377773018

Secretariaat:
Ledenadministratie:
Hans Scholten
A. van Leusenweg 55
7425 CD Deventer

Site & e-mailadres:
www.zwemclubdeventer.nl
info@zwemclubdeventer.nl

Roepnaam en voorletters

: ………………………………………………………..….

Achternaam

: ……………………………………………….…………..

Naam ouder/voogd als minderjarig:

: ……………………………………………….…………..

Adres

: ……………………………………………….…………..

Postcode / Woonplaats

: ….………………………………………………………..

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

: ……………………………..……….Geslacht*: M / V

Telefoonnummer / mobiel nummer

: ………………………………..…………………..……..

E-mail

: …………………………………..……………..………..

Datum ingang lidmaatschap:

: ………………………………….….…..………………..

Heeft u de privacyverklaring van DZ&PC de IJsel gelezen en gaat u akkoord met de
verwerking van uw persoonsgegevens? (www.zwemclubdeventer.nl/privacyverklaring/)



Aanmelding voor de afdeling:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

 1 x per week
Opleiding voor diploma B / C* :
 2 x per week
Opleiding voor diploma Ster / Snorkel* :

Jeugd (polo / zwemmen / synchroon)* :

Waterpolo :

Wedstrijdzwemmen :

Synchroonzwemmen :

Masterzwemmen 1. Zonder startvergunning :

2. Met startvergunning :

➢ Official bij de afdeling :………………………………………....

Accommodaties:
“De Scheg”
Piet van Donkplein 1
7422 LW Deventer
tel: 0900-6597777
“Borgelerbad”
Keizer Karellaan 50
7415 ZJ Deventer
tel: 0900-6597777

Opleiding voor diploma B / C* ::

 zwart maken hetgeen van toepassing is / * doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
Betaling van contributie is alleen mogelijk via automatische incasso per maand (10x per jaar, juli en
augustus geen betaling). Het inschrijfgeld van 15 euro is een eenmalig automatische incasso.
Een actueel contributieoverzicht kunt u vinden op: https://www.zwemclubdeventer.nl/home/contributie/

Datum: …….………..……20...........

Handtekening: ……………………………………….....

Voor minderjarigen ouder / verzorger Handtekening: ……………………………………….....

Machtiging
Hierbij machtig ik DZ & PC “De IJsel” tot schriftelijke wederopzegging af te schrijven van
mijn bankrekening een bedrag vastgesteld in de algemene ledenvergadering ten behoeve
van de contributie voor het bovenvermelde lid.
IBAN………………………………….…………………..

Rekeningnummer:
t.n.v.

dhr. / mevr.

: …………….…………………………………………….

plaats

: …………….…………………………………………….

Datum: ……….………..……20........... Handtekening: ………………………….……………….

