Beste deelnemer,
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 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 (per
brief of per e-mail; info@gsvroden.nl).
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.
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
Volledige naam: _____________________________________________________________________________ M/V/X
Geboortedatum: _____________________________

Adres: ________________________________________

Telefoonnummer: ____________________________

Postcode: ____________________________________

E-mailadres: _________________________________

Woonplaats: _________________________________

Rekeningnummer (IBAN): ___________________________________________________________________________
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: _______________________________

Secretariaat: Brinkstraat Zuid 26, 9311 PM Nieuw-Roden • Bankrekening NL82 RABO 0355 8885 72
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland te Groningen onder nr. 40047967

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 de website, Facebook 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: vereniging) 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, Facebook en Twitter.
Mijn naam, e-mailadres en telefoonnummer via het bestuur beschikbaar te stellen zodat andere
leden mij kunnen benaderen.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om
toestemming.
Volledige naam: ____________________________________________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________
Datum van ondertekenen: ____________________

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: ________________________________________________________________________

Secretariaat: Brinkstraat Zuid 26, 9311 PM Nieuw-Roden • Bankrekening NL82 RABO 0355 8885 72
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland te Groningen onder nr. 40047967

Doorlopende machtiging SEPA
Hierbij geef ik ondergetekende, tot de 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.

1x per Seizoen

2x per seizoen

12x per seizoen

Rekeningnummer (IBAN): ___________________________________________________________________________
Ten name van: _____________________________________________________________________________________
Plaats: _______________________________________

Datum van ondertekenen: ____________________

Handtekening: __________________________________

Secretariaat: Brinkstraat Zuid 26, 9311 PM Nieuw-Roden • Bankrekening NL82 RABO 0355 8885 72
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland te Groningen onder nr. 40047967

