
INSCHRIJFFORMULIER SG AQUADRAAT 

Achternaam : ………………………………. Geslacht : ……………………………….

Voornamen : ………………………………. Roepnaam : ……………………………….

Adres : ………………………………. Geb. datum : ……………………………….

Postcode : ………………………………. Tel. nr. : ……………………………….

Woonplaats : ………………………………. Mobiel nr. : ……………………………….

E-mail adres : ………………………………. Datum lid : ……………………………….

Handtekening : ……………………………….   (jonger dan 16 jaar? Dan is handtekening ouder/voogd noodzakelijk)

Activiteit (*) : Waterpolo / Wedstrijdzwemmen / Ik Zwem-Polo / Trimzwemmen / Trimzwemmen-Actief
*Svp. doorhalen wat niet van toepassing is

SG AQUADRAAT bestaat uit twee basisverenigingen. Hieronder kunt u aangeven van welke twee van deze basis-
verenigingen u lid wenst te worden. Indien u hierin geen keuze maakt zal het bestuur van SG AQUADRAAT deze 
keuze maken aan de hand van uw woonplaats.
 Zwem en Polo Club Koudekerk
 Zwem en Polo Vereniging DKD

Ondergetekende is bekend met het Huishoudelijk Reglement en machtigt Z&PC Koudekerk / Z&PV DKD tot 
wederopzegging om van zijn/haar IBAN periodiek bedragen af te schrijven voor contributie, Kosten KNZB en 
eventuele boetes opgelegd door de KNZB.
Ondergetekende ontvangt bericht van Z&PC Koudekerk / Z&PV DKD voordat enig bedrag wordt geïncasseerd.

IBAN : ………………………………….…….............. T.n.v. : …………………………….....................................

Naam lid : ……………………………............................. Handtekening** : …………………………….....................................

                                                                                                        ** dit betreft de handtekening van de rekeninghouder

Afschrijving van de contributie (zoz.) vindt plaats rond de 10de van de eerste maand in het kwartaal.
Afschrijving van de Kosten KNZB (zoz.) vindt plaats bij eerste inschrijving en jaarlijks rond 20 mei.

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren:

Scannen en per e-mail versturen aan: secretaris@sg-aquadraat.nl

NB: als het nieuwe lid gaat deelnemen aan competitie waterpolo of wedstrijdzwemmen, dan bij de inschrijving ook 
meteen een recente pasfoto meesturen voor de persoonlijke startvergunning.

Elke wijziging in bovenstaande gegevens dient gemeld te worden aan het secretariaat.
Alle informatie over SG AQUADRAAT kunt u vinden op www.sg-aquadraat.nl
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Met ingang van 1 mei 2022 gelden de volgende kwartaalcontributies en jaarlijkse KNZB kosten:

CATEGORIE BEDRAG Kosten KNZB
 Leden t/m 12 jaar € 67,50 € 21,20 (leden tot 12 jaar)

€ 56,70 (leden van 12 jaar)
 Leden van 13 en 14 jaar € 73,75 € 56,70
 Leden van 15 t/m 17 jaar € 84,50 € 56,70
 Leden 18 jaar en ouder € 97,75 € 56,70
 Trimzwemmers € 75,75 € 19,35
 Trimzwemmers actief € 96,00 € 19,35

De Kosten KNZB worden per jaar in rekening gebracht ter dekking van diverse administratieve kosten voor 
de leden (contributie KNZB, startkaart, deelname wedstrijden) gemaakt bij KNZB of de regio. Deze kosten 
zijn afhankelijk van leeftijd en het wel/niet deelnemen aan zwem- en/of waterpolowedstrijden.
Deze Kosten KNZB dienen door ieder lid betaald te worden, ook door degenen die op het moment van 
innen geen lid van de vereniging meer zijn maar in het betreffende kalenderjaar wel lid zijn geweest.

Altijd op zoek naar vrijwilligers! 
Als vereniging zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zouden wij u of uw kind niet 
kunnen laten waterpoloën en/of zwemmen.
Leden ouder dan 16 jaar of ouders van jeugdleden kunnen voor ons daarin veel betekenen; jurylid of official
bij wedstrijden, bardienst in het clubhuis of winkeltje of, voor mensen met ervaring op waterpolo- of 
zwemgebied, trainer of coach van een team.
Daarom verzoeken wij u onderstaand aan te geven waar u onze vereniging zou kunnen ondersteunen. Vele 
handen maken licht werk!  Wij nemen zsm. contact op om te kijken hoe we eea. kunnen invullen.

 Jurylid / basisscheidsrechter waterpolowedstrijden (cursus nodig)

 Official zwemwedstrijden (cursus nodig)

 Dienst winkeltje of clubhuis

 Activiteiten jeugdleden

 PR-commissie

 Waterpolo- en/of zwemactiviteiten

 Ledenwerving

 Sponsorcommissie

 Diverse hand en spandiensten
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TOESTEMMING GEBRUIK FOTO’S

Als verenigingen hebben wij diverse persoonlijke gegevens van u in onze ledenadministratie. Deze 
gegevens hebben wij middels het inschrijfformulier van u ontvangen en gebruiken wij alleen voor 
verenigingsactiviteiten zoals rondsturen van nieuwsbrieven, aanschrijven voor wedstrijden, trainingen en 
jeugdactiviteiten.

Specifieke gegevens zijn alleen bekend bij de personen die er noodzakelijkerwijs mee werken, bijvoorbeeld:
  - naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres bij de trainer en coach
  - bankrekeningnummer alleen bij de secretaris en penningmeester
  - naam, telefoonnummer en mailadres bij de activiteitencommissie

Daarnaast worden binnen onze vereniging regelmatig foto’s gemaakt van verenigingsactiviteiten. Deze 
foto’s worden gebruikt op aan de vereniging gelinkte social media zoals onze website, Facebook en 
Instagram. Tevens gebruiken wij deze foto’s bij publicaties in plaatselijk media.

Op grond van de privacywetgeving mogen we deze foto’s met jouw afbeelding alleen gebruiken met jouw 
toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar moet deze toestemming gegeven worden door een van 
de ouders / voogd.

Daarom vragen we hierbij jouw toestemming om (pas)foto’s met jouw afbeelding te gebruiken voor 
bovengenoemde doelen.

Naam lid: …………………………..…………………………………..

Getekend te: …………………………………………………………..      Datum: …………………………………

Handtekening: ………………………………………………………..

0 Wel toestemming            0 Geen toestemming

LET OP: bij het niet verlenen van toestemming wordt u uitdrukkelijk verzocht hier zelf actie op te 
ondernemen door niet op de foto’s te poseren en de fotograaf te informeren dat zij u of uw kind niet
mogen fotograferen.

U kunt uw gegeven toestemming op elk moment intrekken door dit kenbaar te maken aan de secretaris van
de vereniging.
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