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Mevrouw / meneer,
Onze leden komen vaak op advies van een huisarts of specialist elke woensdagavond
tussen 19.00 – 21.30 uur zwemmen in het Sportcentrum ‘De Hullen’ te Roden.
Het water is dan verwarmd tot ca. 30 ºC. Het zwemseizoen loopt van september tot juni.
Vrijwilligers begeleiden peuters, kleuters, kinderen en volwassenen bij het zwemmen en maken hen vertrouwd met het water. Door diverse spelvormen worden de
spieren geoefend. Men kan leren zwemmen, een zwembrevet behalen, snorkelen,
wedstrijdzwemmen en waterbasketballen. Volwassenen kunnen ook aquajoggen,
waarbij door het dragen van een wetbelt de gewrichten niet belast worden.
Om dit verantwoord te kunnen doen verzoeken wij u voor uw patiënt een medische verklaring
af te willen geven t.b.v. onze fysiotherapeut. Zij kan aan de hand hiervan bepalen welke
bewegingen uw patiënt wél maar vooral ook niet kan doen, zodat zij in staat is onze vrijwilligers
adequaat te instrueren.
Vriendelijk verzoeken wij u dan ook onderstaande strook in te vullen en in een gesloten
enveloppe mee te geven aan uw patiënt. Voor alle duidelijkheid, wij garanderen u dat alleen de
fysiotherapeut uw medische informatie ter inzage krijgt.
Voor uw medewerking zeggen wij u hartelijk dank.
Met vriendelijke groet.
Bestuur gSv RODEN – VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN

Naam Patiënt: __________________________________________________________________
Adres en Woonplaats: ____________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________________________________
Diagnose: ______________________________________________________________________
Contra indicatie: _________________________________________________________________
Opmerkingen:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Verklaring afgegeven: ________________________________ door: _______________________
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DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Hierbij geef ik ondergetekende, tot het rechtsgeldig beëindiging van het Lidmaatschap,
GSV Roden toestemming om de verschuldigde contributie van deze rekening automatisch te
incasseren.
De datum van incasseren gebeurt altijd rond de 23e van de maand
O 1x per Seizoen

O 2x per seizoen

O 12x per seizoen

Rekeningnummer:

_________________________________________________________________________

Tnv:

_________________________________________________________________________

Plaats:

_________________________________________________________________________

Datum Ondertekening:

_________________________________________________________________________

Handtekening:

_________________________________________________________________________
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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 Facebook, Website en Twitter
plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik _________________________________________________(verder: ondergetekende)
gSv Roden (verder: verenging toestemming om gegevens over mij te verwerken)
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:

o

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op Facebook, Website en
Twitter

o

Mijn naam en telefoonnummer via het bestuur beschikbaar te stellen zodat andere
leden mij kunnen benaderen

o

De Medische verklaring aan de fysiotherapeut laten inzien

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij
opnieuw om toestemming.
Naam: _________________________________________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________________
Datum: ________________________________
Handtekening:__________________________________________________
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van teken jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend worden.
Naam ouder/voogd:
____________________________________________________________________
Handtekening ouder/voogd:
____________________________________________________________
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Geachte heer, mevrouw
Graag heten wij u van harte welkom als lid van onze Vereniging voor Aangepast Sporten.
Sinds 1978 stellen wij onze leden in de gelegenheid om van september tot juni op de woensdagavond van
19.00 – 21.30 uur bij onze vereniging te komen zwemmen in het Sportcentrum ‘De Hullen’ te Roden. De
watertemperatuur is dan ca. 30 ºC.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributie wordt 1x, 2x of maandelijks per
jaar geïnd (zie achterzijdeformulier) via automatische incasso, hiervoor kunt u een machtigingsformulier
invullen. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste contributie-betaling in rekening gebracht. De hoogte van de
contributie wordt jaarlijks trendmatig aangepast. Wie tussentijds het lidmaatschap opzegt blijft het hele
verenigingsjaar contributie plichtig.
Opzeggen kan alleen schriftelijk bij het secretariaat.
30 vrijwilligers wekelijks klaar staan om onze leden te begeleiden.
Vrijwilligers begeleiden peuters, kleuters en volwassenen bij het zwemmen en maken hen vertrouwd
met het water. Door diverse spelvormen worden de spieren geoefend. Men kan (leren) zwemmen, en
waterbasketballen. Volwassenen kunnen ook aquajoggen, waarbij door het dragen van een wetbelt
de gewrichten niet belast worden.
Graag ontvangen wij van uw arts, specialist of fysiotherapeut een medische verklaring t.b.v. van onze
fysiotherapeut.
Bij de balie liggen lijsten met de namen van onze leden. Wij verzoeken u om wekelijks in de betreffende
kolom achter uw naam een kruisje te willen plaatsen zodat wij weten wie aanwezig zijn. Als u begeleid wordt
door één van onze vrijwilligers en u komt eens een keertje niet zwemmen dan kunt u dit doorgeven via het
volgende telefoonnummer 06-61768092
Wij vertrouwen dat u zich spoedig bij ons thuis zult voelen en wensen u vele prettige zwemuurtjes toe.
______________________________________________________________________________________
Ondergetekende wordt lid van de gSv RODEN – VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN
Naam: ________________________________________________________________________________
Voornamen:______________________________________Geboortedatum:____________________

m/v

Adres:___________________________________________Telefoon:______________________________
Postcode:_______________________

Woonplaats:____________________________

INBAN nummer:_________________________________________
E-mail____________________________________________________________
Ik weet dat ik het gehele verenigingsjaar contributie plichtig ben en alleen schriftelijk
bij het secretariaat het lidmaatschap kan beëindigingen.
* Ongevallen tijdens de sporturen zijn voor eigen verantwoording en risico *

Datum:

Handtekening:
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