
 

 

AANMELDINGFORMULIER 

 

TARIEVEN PER 01-07-2021 

 

Ik meld mij aan als lid van de zwem- en waterpolovereniging Octopus  als (aub aankruisen): 

 Recreant jeugd tot 18 jaar 1 x per week zwemmend € 13,80 

 Recreant jeugd tot 18 jaar 2 x per week zwemmend € 20,60 

 Zwemselectie  afhankelijk van zwemminuten € 22,60 tot € 41,90 

 Polo jeugd tot 16 jaar  € 13,80 

 Polo 16 jaar en ouder  € 24,30 

 Trimzwemmen woensdagavond  € 11,50 

 Trimzwemmen zaterdagochtend  € 13,20 

 Warmwatergroep zaterdagochtend € 13,20 

 Masterzwemmen  € 16,40 
 

  65-plus                                                   -/- € 1,00 

 

Bovengenoemde bedragen worden eens per maand in rekening gebracht. Indien drie of meer 

gezinsleden lid zijn, wordt vanaf het derde lid de helft van bovengenoemde bedragen in 

rekening gebracht. Er wordt gerekend vanaf het gezinslid met de hoogste contributie. 

 

Kosten voor KNZB en Kring. Genoemde bedragen zijn kosten per jaar; deze worden eenmaal 

per jaar geïncasseerd. Hier zijn inbegrepen het aandeel in collectieve ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering en het aandeel in verenigingsbijdrage.  

 Kosten met startnummer 2008 en eerder € 54,50 

 Kosten met startnummer 2009 en later € 19,85 

 Kosten indien geen startnummer € 18,00 
       

Het is mij bekend, dat de hoogte van de contributie afhankelijk is van het aantal keren 

zwemmen per week en van mijn leeftijd. Hierbij geef ik een doorlopende machtiging om de 

door mij maandelijks verschuldigde contributie automatisch van mijn hieronder genoemde 

bankrekening te incasseren. Bent u het niet eens met een afschrijving, dan heeft u 56 dagen de 

tijd om de incasso ongedaan te maken. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks tijdens de 

algemene jaarvergadering mogelijk bijgesteld.  

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS INVULLEN EN DAARNA INLEVEREN BIJ DE 

TRAINER 

 

Ik heb kennis genomen van de bovenstaande voorwaarden, waarmee ik akkoord ga: 

 

Achternaam :__________________________Voorletter(s):______ 

Roepnaam :__________________________Geslacht:  M   /   V 

Adres :___________________________________________ 

Postcode en woonplaats :___________________________________________ 

Telefoon :_____________________Mobiel:________________ 

Geboortedatum  :______________Geboorteplaats:________________ 

Datum van aanmelding :___________________________________________ 

IBAN-nr. :___________________________________________ 
E-mailadres :___________________________________________  

 

Handtekening :___________________________________________ 

(Indien jeugdlid, handtekening ouders/verzorgers) 

 

POLO-LID PASFOTO MEENEMEN BIJ AANMELDING 

 

 



 
 

 

Verwerking van uw gegevens 

 

Met uw inschrijving gaat u akkoord dat uw gegevens gebruikt worden voor: 

- Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over uw lidmaatschap, berichtgeving vanuit Octopus en uitnodigingen; 

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, zoals deelname aan 

wedstrijden. 

De personen die deze gegevens gebruiken zijn:  

* Het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester 

* De trainers 

* Het wedstrijdsecretariaat 

* Commissies binnen de vereniging 

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor zaken die nodig zijn binnen Octopus. Uw gegevens 

worden niet aan derden verstrekt. 

Uw persoonsgegevens worden door Octopus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar.  

Foto’s en film  

Ik heb wel/geen bezwaar tegen gebruik van foto’s waarop ik sta. 

Ik heb wel/geen bezwaar tegen gebruik van filmpjes waarop ik sta. 

(Gebruik op de website van onze vereniging, facebook, plaatsing in de Schaapskooi e.d.) 

Octopus maakt gebruik van het Berghuizerbad. U dient zich te houden aan de gedragscode 

m.b.t. het maken van foto’s en filmpjes die geldt in het Berghuizerbad. Voor actuele 

informatie hierover verwijzen wij u door naar het Berghuizerbad.  

 

Preventief beleid Octopus 

Vanuit de KNZB is de actie ‘Code Blauw’ opgezet in 2015, om iedereen meer bewust te 

maken van hoe je met elkaar omgaat binnen de zwemsport. Octopus respecteert deze actie en 

heeft naar aanleiding daarvan een preventief beleid opgesteld. Een onderdeel hiervan zijn de 

omgangsregels die gelden binnen Octopus en waaraan iedereen zich dient te houden. Met het 

ondertekenen van dit aanmeldingsformulier gaat u ook akkoord met de gedragsregels. De 

gedragsregels kunt u inzien op de website van Octopus, of in het zwembad waar de trainer u 

deze kunt laten lezen. 

 

De bovengenoemde beleidsstukken zijn na te lezen op onze website: www.zvoctopus.com 

 


