
 
  

Aanmelding Lidmaatschap ZC 
de Forel  

  

 

 Wedstrijdzwemmen*           Masterzwemmen*          Recreatief zwemmen*  

  

wordt per __________________ (datum) lid van ZC de Forel:  

  

  

Achternaam   : ________________________________________________________  

  

Roepnaam    : ________________________________________________________  

  

Geboortedatum  : ________________________________________________________  

  

Adres     : ________________________________________________________  

  

Postcode / Woonplaats : _______________________________________________________  

  

Telefoon    : _______________________  Mobiel : _____________________  

  

E-mailadres    : ________________________________________________________  

   

Bijzonderheden  : ________________________________________________________  

  

Zwemmer wil graag ______ uur per week zwemmen.   

  
Ik geef geen toestemming om (wedstrijd-, evenement-) foto’s van mij of mijn kind te 

publiceren op: www.zwemclubdeforel.nl en/of facebook en/of via andere media. ZC 

de Forel is niet verantwoordelijk voor en door publicaties van derden. *  

     
Ik wil in de toekomst hand- en spandiensten doen binnen de vereniging.*  

  
Ik zou in de toekomst een functie willen uitoefenen binnen de vereniging.*  

  

  

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger   Handtekening voor minderjarigen  

  

  

__________________________________            ________________________________  

  
 Aan kruizen wat van toepassing is*  

Zwemclub de Forel. KvK-nummer: 40001538 - IBAN: NL15 RABO 0371 9098 13  

  

  
Zwemclub de Forel   

De Brogge 31   

8472  AT Wolvega   

E - mail: secretariaat@zwemclubdeforel.nl   
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Machtiging incasso  
  

Naam    : Zwemclub de Forel  

Adres    : De Brogge 31    

Postcode & Woonplaats                  : 8472AT  Wolvega   

Incassant ID                       : NL71ZZZ400015380000  

        

Kenmerk machtiging   : contributie ZC de Forel  

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZC de Forel om doorlopende 

incasso opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

wegens bovengenoemd kenmerkmachtiging, overeenkomstig de opdracht van ZC de Forel.  

Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.   

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.                   

Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

  

  

Naam rekeninghouder: ________________________________________________________  

  

Adres rekeninghouder: ________________________________________________________  

  

Postcode en Woonplaats rekeninghouder: _________________________________________  

  

IBAN nummer: ______________________________________________________________  

  

Datum: ____________________________________________________________________  

  

  

  

Handtekening rekeninghouder: _________________________________________________  

  

Zwemclub de Forel. KvK-nummer: 40001538 - IBAN: NL15 RABO 0371 9098 13  

  

  
Zwemclub de Forel   

De Brogge 31   

8472  AT Wolvega   

E - mail: secretariaat@zwemclubdeforel.nl   

    

  

  


