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AANMELDFORMULIER zwemvereniging 

KZV De Lansingh 
 

Graag uw gegevens duidelijk leesbaar in blokletters invullen.  

  

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de bepalingen zoals opgenomen in de statuten, 
het huishoudelijk reglement, het privacy statement en de gedragscode van onze vereniging (deze kunt u vinden op 
onze website of opvragen via ons secretariaat).  

 

Gegevens lid  

Achternaam:                                                                                            Tussenvoegsel:                                            .                                                                                                                                                    

Roepnaam:                                                                                              Voorletters:                                                   . 

Nationaliteit:                                                                                               Man / Vrouw*                                                                                          

Geboortedatum:                                                                                      . 

Straat:                                                                                                       Huisnummer:                                              . 

Postcode en woonplaats:                                                                       . 

Telefoonnummer:                                                                                   . 

E-mail adres:                                                                                          . 

IBAN:                                                                                                      . 

Indien het aan te melden lid niet zelf zijn/haar contributie gaat betalen, dan graag onderstaande invullen:  

Naam rekeninghouder:    

Handtekening rekeninghouder:    

Behaalde zwemdiploma’s:                                                                                                         . 

Bent u reeds eerder lid van onze vereniging geweest?            Ja / Nee*  

Bent u lid geweest van een andere zwemvereniging?            Ja / Nee*  

Wanneer van toepassing startnummer: 

Gaat akkoord met het plaatsen van foto en video materiaal op onder andere de website en facebook?     Ja / Nee*  

 

U wilt uzelf dan wel uw kind opgeven als/voor: 

□ Donateur                      zonder / met*  jaarstartvergunning open water      

□ Masterzwemmen  zonder / met*  wedstrijddeelname 

□ Recreatief zwemmen (o.a. diploma zwemmen)   □ Vrijwilliger 

□ Safari zwemmen       □ Waterpolo 

□ Triathlon-/Trimzwemmen (zaterdag 09.00-10.00 uur)   □ Wedstrijdzwemmen 
 
 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
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De contributie-incasso’s vinden per kwartaal plaats. Daarnaast worden bij aanmelding inschrijvingskosten in 
rekening gebracht van € 15,00. Bij aanmelding in de loop van een kwartaal kan er in dat kwartaal een eenmalige 
incasso plaatsvinden voor de contributie verschuldigd in het lopende kwartaal en de inschrijvingskosten. 
 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden per 30 juni of per 31 december van een kalenderjaar 
door het sturen van een e-mail vóór 1 juni respectievelijk 1 december naar ledenadministratie@lansingh.nl. Wij 
streven er naar om u dan binnen 2 weken een mail terug te sturen met een bevestiging van uw opzegging.  
 
In het kader van de “Wet op de Persoonsregistratie” maken wij u erop attent dat de door u verstrekte gegevens 
zullen worden opgenomen in onze ledenadministratie. 
 

Plaats:    Datum:    

 

Naam:    Naam ouder/voogd:    

 

Handtekening:    

 

Handtekening ouder/voogd**:    
** Bij aanmelding van een minderjarig lid  

Dit volledig ingevulde formulier inleveren bij de afdelingscoördinator of hoofdtrainer (dus niet zelf 
versturen naar de ledenadministratie!).  

In te vullen door de afdeling  

Lidmaatschap 

Naam coordinator/hoofdtrainer      Handtekening  

   


