VUGHTSE ZWEM- EN POLOVERENIGING

De Dommelbaarzen
______________________________________________________________

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam:

 Man  Vrouw

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon.nr.:
IBAN nr.:

NL . _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN t.n.v.:
E-mailadres: *)
*) Ik ontvang graag de nieuwsbrief en informatie over activiteiten

 Ja  Nee

Afdeling

Dag / tijd

 Trimzwemmen

Woensdag  1ste  2de uur

 Recreatief

Zaterdag

 Zwemmen op medisch advies

Donderdag

 Kaderlid

Functie: ……

 Masters

…… trainingen:  Maandag  Zaterdag

 Wedstrijdgroep **)

…… trainingen:  Maandag  Woensdag  Vrijdag

 1ste  2de  3de uur

**) Ik ben student aan een volledige vervolgopleiding MBO/HBO/WO

 Ja

 Nee

Ik meld mij aan als vrijwilliger, zie tweede pagina voor meer informatie

 Ja

 Nee

Actuele informatie over tarieven, incasseren, opzeggen, de omgangsregels en de privacy
verklaring vind je op de website www.dommelbaarzen.nl. Het e-mailadres van de
ledenadministratie is ledenadmie@dommelbaarzen.com.
Met ondertekening van dit inschrijfformulier ga je akkoord met de omgangsregels, geef je aan
kennis te hebben genomen van de privacy verklaring en machtig je V.Z. & P.V. "De
Dommelbaarzen" contributie en inschrijfgeld van bovengenoemde rekening af te schrijven.
Aldus getekend te ________________________________, op ____________________ 20 ____
Handtekening: ____________________________________(indien minderjarig, dan wettelijke vertegenwoordiger)
Datum eerste training: ___________________________
Dit formulier inleveren bij de trainer. Je ontvangt na de verwerking een bevestiging per e-mail
van het aangaan van het lidmaatschap. Vergeet niet om ook de 2e pagina in te vullen.
Secretariaat : secretaris@dommelbaarzen.com – Bank : ING NL70INGB0005311159 – KvK nr. : 40216231 –
Website : www.dommelbaarzen.nl

VUGHTSE ZWEM- EN POLOVERENIGING

De Dommelbaarzen
______________________________________________________________

Inschrijfformulier vrijwilligers
Onze vereniging heeft altijd vrijwilligers nodig. Om de vereniging draaiende te houden is ook
jouw hulp hard nodig, want met alleen het lidmaatschap betalen lukt het ons helaas niet.
Graag willen wij een beroep doen op een ieder, want samen staan we sterk. Het zou toch
geweldig zijn als iedereen probeert een steentje bij te dragen?
Wij zijn (regelmatig) op zoek naar:
–
–
–
–
–
–
–
–

Zwemtrainers
Tijdwaarnemers
Lid PR commissie
Lid Sponsorcommissie
Mede onderhouden website
Fotografen algemeen & website
Schrijvers voor nieuwsbrief, wedstrijdverslagen, etc.
Hand en span diensten / incidenteel hulp bieden bij evenementen en activiteiten

Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator, Brigitte Bossink.
Zij is via vrijwilligers@dommelbaarzen.com te bereiken.
Een actueel overzicht van openstaande vrijwilligersfuncties vind je op
www.dommelbaarzen.nl.

Hulp bieden bij / Functie
Naam zwemmer
Naam ouder/verzorger
Telefoonnummer
E-mailadres

Lever dit formulier samen met het algemene inschrijfformulier in bij de trainer.
Na ontvangst neemt de vrijwilligerscoördinator contact met je op.

Secretariaat : secretaris@dommelbaarzen.com – Bank : ING NL70INGB0005311159 – KvK nr. : 40216231 –
Website : www.dommelbaarzen.nl

