Aanmeldformulier
Algemene gegevens
Achternaam
Voorletters
Geslacht

Roepnaam
M / V (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum

Geboren te

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Email 1
Email 2
Nationaliteit
Ingangsdatum
Lidmaatschap

Algemene gegevens
Categorie

Afdeling
☐ ZwemAcademie
(☐1x pw | ☐ 2x pw)

☐ Wedstrijdzwemmen
☐ Triatleten
☐Masterzwemmen

Locatie
☐ Den Haag
☐ Rotterdam
☐ Utrecht

Afkomstig van een andere vereniging?
☐ Nee
☐ Ja:
Indien bekend, KNZB-Startnummer:
Medische bijzonderheden waarvan het trainingskader op de hoogte moet zijn om de veiligheid
van de zwemmer en de overige leden te kunnen borgen:

Plaats en datum

Handtekening zwemmer/wettelijk vertegenwoordiger

★ Racing Club ★ OPGERICHT 31-07- 2009 ★
★ Postbus 1093, 2260 BB Leidschendam ★ RABOBANK 15.18.63.512 ★

Contributie / voorwaarden
Maandelijks
eenmalig
11x per jaar
Inschrijfgeld voor elk lid

Jaarlijkse KNZB-bijdrage (per
datum inschrijving en
vervolgens telkens per 1
januari)*

€ 15,00

Contributie ZwemAcademie (1x p/w)

€ 65,00

€ 18,00

Contributie ZwemAcademie (2x p/w)

€ 93,00

€ 18,00

Contributie wedstrijdzwemmen

€ 93,00

Contributie Triatleten

€ 78,00

Contributie masterzwemmen

€ 53,00

KNZB bijdrage lid niet deelnemend
aan wedstrijden

Jonger dan 12 jaar: € 18,00*
Ouder dan 12 jaar: € 52,00*
€ 18,00
Ongeacht leeftijd

*Hoogte van de KNZB-bijdrage wordt jaarlijks door de KNZB vastgesteld.

Voorwaarden
Inschrijving van nieuwe leden kan alleen geschieden op basis van de volgende voorwaarden:
- Aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het
aanmeldformulier.
- Leden onder de leeftijd van achttien jaar zullen dit formulier moeten laten ondertekenen
door de wettelijk vertegenwoordiger.
- De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk of per email te
gebeuren via: Racing Club, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 1093, 2260 BB
Leidschendam of ledenadministratie@racingclub.nl
- Eventuele boetes, welke door de KNZB of tuchtcommissie aan een lid van Racing Club zijn
opgelegd, evenals eventuele overschrijvingskosten, zullen bij de betreffende leden in
rekening worden gebracht.
- Voor het selectietraject binnen Racing Club geldt dat de zwemmer slechts bij één
vereniging, in dit geval Racing Club, ingeschreven staat.
- Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij minstens twee maal per jaar in actie komen om de
vereniging te helpen bij de organisatie van wedstrijden en/of evenementen. Daarnaast zal
één ouder van de zwemmer gevraagd worden de gratis cursus ‘zwemofficial’ te volgen. Als
zwemofficial fungeer je bij wedstrijden waar uw eigen kind ook zwemt als tijdwaarnemer
en keerpuntwaarnemer.
Voor akkoord:
Paraaf:
------------------

★ Racing Club ★ OPGERICHT 31-07- 2009 ★
★ Postbus 1093, 2260 BB Leidschendam ★ RABOBANK 15.18.63.512 ★

Doorlopende machtiging S€PA
Naam
Adres
Postcode
Land
In cassant ID
Keurmerk machtiging

Racing Club
Postbus 1093
2260 BB, Leidschendam
Nederland
NL45222
273498800000
NL45RABO0151863512

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Racing Club doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Racing Club.
Bovendien machtigt u hierbij Racing Club éénmalig het inschrijfgeld zijnde € 15,00 af te
schrijven en bij ingang van het lidmaatschap éénmalig een voorschot op de jaarlijkse
KNZB-bijdrage voor het lopende jaar (afhankelijk van leeftijd) af te schrijven.
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Land
Rekeningnummer
(IBAN)
Voor wedstrijdzwemmers geldt dat startgelden voor de wedstrijden, m.u.v. de landelijke
competitiewedstrijden, door de zwemmer zelf betaald worden.
Wedstrijdzwemmers vragen wij vriendelijk zelf een eerste storting te doen van € 50,00.
Dit bedrag is over te maken op startgeldrekeningnummer NL35RABO0151953902 ten
name van Racing Club te Den Haag.
Dit geldt dus nog niet voor onze beginnende leden in de ZwemAcademie.
Regelmatig ontvangt u per email een overzicht van uw tegoed op deze rekening. Bij een
tekort ontvangt u een herinnering om het bedrag aan te vullen.
Plaats en datum:

Handtekening:

------------------------

------------------------

★ Racing Club ★ OPGERICHT 31-07- 2009 ★
★ Postbus 1093, 2260 BB Leidschendam ★ RABOBANK 15.18.63.512 ★

Toestemmingsformulier foto/filmopname
Ondergetekende geeft met de ondertekening van dit document toestemming om tijdens
trainingen en wedstrijden filmopnames te maken van:
Naam zwemmer:
---------------------------------------------------Deze beelden zullen uitsluitend gebruikt worden:
- Om de zwemslagen en aanverwante zwemtechnische zaken van de zwemmer te
analyseren. Dit gebeurt alleen door trainers en race-analisten van Racing Club
en/of The Hague Swimming.
- Voor het publiceren en dus openbaar maken voor PR- doeleinden (bijv. folder of
website), internet (bijvoorbeeld Facebook, Youtube, Instagram) of enig ander
medium (bijvoorbeeld de krant).
De beelden kunnen altijd door de zwemmer opgevraagd en bekeken worden.
Plaats en datum:

Naam:

Handtekening:

---------------------

---------------------

---------------------

★ Racing Club ★ OPGERICHT 31-07- 2009 ★
★ Postbus 1093, 2260 BB Leidschendam ★ RABOBANK 15.18.63.512 ★

