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Aanvraag lidmaatschap Moby Dick’72 

Om als lid van Moby Dick ingeschreven te worden 

moet het kandidaat-lid de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt 

en minimaal in het bezit zijn van het diploma A en B van het zwem ABC. 
 

Persoonlijke gegevens kandidaat-lid 

 

 Naam:..............................................................Roepnaam:........................................................................................ 

Voornamen:..............................................................................................................M/V............................................... 

Geboortedatum:.......................................................Geboorteplaats:......................................... ................................................. 

Adres:......................................................................................................Postcode:........ ............................................................ 

Woonplaats:.................................................Telefoon..........……………………….Mobiel:……………..…………………... 

E-mail:………………………………………………………………. Sportlink Nummer (Indien bekend):………………….  

Diploma A:   Diploma B:   Diploma C:  

Indien er nog vermeldenswaardige problemen zijn, zoals medische bijzonderheden, graag een schriftelijke verklaring bijvoegen. 

 

Contributiegegevens 

Bank- girorekening bij ......................................................IBANnummer............................................................................. 

Naam rekeninghouder..................................……………….................................................................. ............................... 

Wij innen de contributie per automatische incasso. Kijk voor meer informatie op onze website: www.mobydick72.nl  

Hierbij machtigt u R.B.Moby Dick’72 met dit inschrijfformulier om per kwartaal de contributie met automatische incasso te 

innen.  

Aangezien onze contributiebetaling per kwartaal loopt, kan een  uitschrijving van leden ook slechts per kwartaal plaats vinden, 

dus met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. 
 

Lidmaatschapsovereenkomst 

De AVG verplicht ons met u als lid of als ouder/verzorger van een lid tot en met 16 jaar, deze lidmaatschapsovereenkomst aan te 

gaan. Het gaat hierbij om rechten en plichten, maar ook om informatie die wij verplicht zijn aan u te melden alvorens u officieel 

als lid in te schrijven.  
 

Persoonsgegevens: 

Uw ingevulde persoonsgegevens op het inschrijfformulier worden door ons conform de privacy policy verwerkt. Deze privacy 

policy kunt u terug vinden op onze website. www.mobydick72.nl 
 

Nieuwsbrief: 

Gedurende de tijd dat u als lid bij ons staat aangemeld zal u informatieverstrekking via (digitale) nieuwsbrieven ontvangen. 
 

Klachtenprocedure: 

Mocht u een klacht hebben dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen. 
 

Bewaarplicht: 

Gedurende het lidmaatschap zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren, daarna worden deze gegevens verwijderd, behoudens 

de fiscale bewaarplicht worden financiële gegevens zeven jaar bewaard.  
 

Foto’s en/of video’s opnamen 

Tijdens de oefenavonden en evenementen kunnen er foto's worden gemaakt voor publicatie doeleinden. Geportretteerde personen 

die menen dat hun privacy wordt geschaad door het gebruik van foto’s op de website of andere publicatie middelen van de 

vereniging, kunnen zich melden bij het bestuur en/of de redactie van de website. 
 

Door ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen met al het bovenstaande en akkoord te gaan. 

Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. 
 

Datum: ______________ 
 

Handtekening rekeninghouder:           Handtekening lid / ouder / verzorger: 
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