Inschrijfformulier REDDING BRIGADE ROSMALEN
Geachte Ouders / Verzorgers,

2021

Dit is een inschrijfformulier voor de Redding Brigade Rosmalen, ook wel de RBR. Voor de
inschrijving hebben wij een aantal gegevens * nodig die u hier onder kunt invullen.
Dit formulier krijgt u op het moment dat u interesse toont in de zwemlessen van de brigade.
Indien het nieuwe lid geen enkele ervaring heeft met het zwemmen en de minimale leeftijd
van 4,5 jaar heeft zal deze worden geplaatst op de wachtlijst voor de eerstvolgende
startcursus.
Indien het nieuwe lid al kan zwemmen zal worden gekeken in welke groep deze kan worden
geplaatst, binnen drie weken kunt u beslissen of u bij de RBR blijft.
onderstaande strook inzenden aan:
Redding Brigade Rosmalen
Maasborch 5
5247 Sp ROSMALEN
E-mail: secretaris@rbrosmalen.nl
Tel : 06-24468572
site : www.rbrosmalen.nl
Kosten:
Eenmalig inschrijfgeld € 25,-Basis Contributie elementair zwemmen (dipl. ABC) : € 243,00
t/m 15-jarige is: € 204,00
16 jaar en ouder is: € 210,00
Module wedstrijdzwemmen
€ 65,00
Module ocean
€ 20,00
Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Betalingen moeten geschieden via automatische incasso .
Bij startende zwemmers zal de eerste incasso binnen 14 dagen plaats vinden na inschrijving.
Bij onze Redding Brigade laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, bijeenkomsten
en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch vinden
we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet en andere media
verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar de les?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens brigadeactiviteiten. De Brigade heeft daar
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leden soms
zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf
waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming
vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

Als er geen machtiging en pasfoto wordt meegestuurd wordt de inschrijving
niet geaccepteerd.
----><------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel
Naam
M/V
Telefoonnr
E-mail
Ehbo
Pasfoto
Bijzonderheden
Vooropleiding

:
Geboortedatum
:
Geboorteplaats
:
:
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats
:
: (kopie meesturen)
Reanimatie
: (meesturen)
: Bv medische indicaties.
: Bv schoolzwemmen.

Ik wil de Nieuwsbrief ontvangen

*

O ja

:
:
:
:
:
: (kopie)

O nee

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens en deze ( ivm contributie) ook te
delen met
De Bond “Reddings Brigade Nederland “

*

O ja

O nee

Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s door de Brigade gebruikt mogen
worden: op de website van de brigade, in de (digitale) nieuwsbrief en op sociale-media
accounts van de Brigade (bv Facebook)
*

O ja

O nee

Indien minderjarig handtekening ouder/verzorger

Handtekening:

______________________________

* kruis uw keuze aan ( verplicht)

Toestemming van gebruik van uw gegevens is verplicht ivm Algemene Verordening
Gegevensbescherming .
Aangaande privacybeleid is e.e.a. na te lezen op onze website

IN TE VULLEN DOOR DE BRIGADE:
 Lidmaatschapsnummer :


Wachtlijst elementair



andere opleiding;



Aangemeld d.d.:

:
* zwemtijd:

* opleider:
▢ Lid vanaf d.d.:

