Inschrijfformulier Van Dixhoornbrigade
Door invulling en ondertekening van dit formulier schrijft u zich in als lid van de Van Dixhoornbrigade en verklaart u
zich te zullen houden aan het verenigingsreglement. Ook gaat u akkoord met ons privacybeleid. De meest actuele
versie hiervan is te vinden op onze website www.vandixhoornbrigade.nl.
Voor vragen over het zwemmen kunt u terecht bij de coördinator van de betreffende zwemtijd. Afmelden voor een
les kunt u doen via onze website. Op deze site vindt u naast veel informatie ook nieuws- en agendaberichten.
Om al onze leden volledig op de hoogte te houden van alle activiteiten binnen onze brigade, zetten wij zowel
Facebook als Twitter in. Ook verspreiden wij regelmatig een digitale nieuwsbrief. Wij raden u aan zich hiervoor
zo snel mogelijk aan te melden.
Coördinator vrijdag: Edwin Beusen (tel. 06-21507018) / Coördinator zaterdag: Roland de Jong (tel. 0118-820211)
De contributie is per jaar verschuldigd en wordt gefactureerd in de maand september. De contributie per jaar
bedraagt voor alle leden € 150,- per jaar. Eenmalig wordt een inschrijfgeld van € 5,00 gevraagd. Van onze
penningmeester ontvangt u binnenkort een digitale factuur.
Wilt u onderstaand gedeelte invullen en samen met de gezondheidsverklaringen (algemene brigadeverklaring +
officiële verklaring Reddingsbrigade Nederland) inleveren bij de coördinator?
Gegevens nieuw lid:
Achternaam + Voorletters:

M/

V

Roepnaam:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

E-mailadres (ouder/verzorger):

Aanmelden nieuwsbrief:

Mobiel(e) nummer(s):

Vast nummer:

Ingangsdatum lidmaatschap:

EHBO-diploma (j/n, geldig t/m):

Laatst behaalde zwemdiploma (A/B/C):

Diploma(’s) gehaald bij:

Ik ken de Van Dixhoornbrigade via:
social media

familie/vrienden/bekenden

kennismaking/werving

Ja /

Nee

pers

anders, namelijk:

IBAN-nummer:
Wij laten graag zien hoe leuk onze vereniging is. We plaatsen daarom regelmatig foto’s en video’s op onze website
en op social media, bijvoorbeeld van evenementen. Soms wordt ook beeldmateriaal gemaakt voor publicatie in de
media. Volgens de privacywet (AVG) moeten wij toestemming hebben om genoemd beeldmateriaal te publiceren.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u hieronder toestemming verleent voor dergelijke publicaties. Uiteraard kunt
u altijd nog tijdens het vastleggen of achteraf aangeven dat materiaal niet gemaakt/gebruikt mag worden.
Ik geef

wel /

geen toestemming voor het maken van foto’s en video-opnamen bij verenigingsactiviteiten.

Naam ondertekenaar:

Handtekening (bij junioren: ouder/voogd):

Datum tekening:

Middelburg
Van Dixhoornbrigade

Aanvullende gezondheidsverklaring Van Dixhoornbrigade
Naast de officiële gezondheidsverklaring van Reddingsbrigade Nederland verzoeken wij u om ook onderstaande
verklaring in te vullen. Voor een goede begeleiding van haar leden wil de Van Dixhoornbrigade graag op de hoogte
zijn van eventuele stoornissen, die niet in de gezondheidsverklaring van Reddingsbrigade Nederland genoemd zijn.
Hierbij valt onder andere te denken aan:
- leerstoornissen, zoals dyslexie
- concentratiestoornissen, zoals ADD en ADHD
- stoornissen in het autismespectrum (ASS), zoals PDD-NOS
- stoornissen in de motoriek, zoals hypermobiliteit
- overige (nog niet genoemde) stoornissen/beperkingen
Wilt u hieronder aangeven welke stoornissen/beperkingen er al dan niet van toepassing zijn? En mochten er één
of meerdere bijzonderheden zijn, kunt u dan aangeven hoe wij hier tijdens de lessen (en andere activiteiten) het
beste rekening mee zouden kunnen/moeten houden?
Het is mogelijk dat de coördinator, lesbegeleider of instructeur naar aanleiding van deze informatie met u in gesprek
wil om de lessen zo goed mogelijk aan te kunnen passen op de specifieke situatie van het lid. Uiteraard wordt de
informatie verder vertrouwelijk behandeld.
Toelichting:

Achternaam + Voorletters lid:
Voornaam lid:
Verklaring ingevuld door:
Datum:

Middelburg
Van Dixhoornbrigade

GEZONDHEIDSVERKLARING

t/m 17 jaar

Ondergetekende
vader

m oeder

voogd / voogdes van de m inder j ar ige:

relatiecode
naam

geslacht

geboorteplaats

geboortedatum

G E ZO ND HE I DS V E RK L ARI NG

18+

relatiecode
naam

geslacht

geboorteplaats

geboortedatum

VERKLAART:
Dat bovengenoemde minderjarige mag deelnemen aan de opleidingen en het examen voor
zwemmend en/of varend redden en/of wedstrijden waarbij de bepalingen van het geldige Examen
Reglement worden gehandhaafd.
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit, dat het bovenstaande verhoogde eisen stelt aan
de fysieke toestand van de deelnemer en verklaart kennis te hebben genomen van de factoren welke
hieronder zijn opgenomen.
Ondergetekende verklaart jegens de organisatie die de opleiding en het examen verzorgt, alsmede de
Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, het risico van het deelnemen aan
voornoemde opleiding, examen en/of wedstrijden te aanvaarden en de beide genoemde instanties
uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijkheid betrekking
heeft op gebeurtenissen die voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s.
Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risico geven bij sportbeoefening, in het bijzonder
zwemmend redden.
ALGEMEEN
diabetes (suikerziekte) / breuken
HART EN VAATAANDOENINGEN, aangeboren of later ontstaan:
benauwdheid
snelle vermoeiheid
al of niet na inspanning
hartkloppingen
AANDOENINGEN VAN HET ADEMHALINGSSTELSEL
astma / bronchitis
AANDOENINGEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL
duizeligheid / flauwtes / wegrakingen / epilepsie (vallende ziekte)
AANDOENINGEN VAN HET GEHOOROORGAAN
middenoorontstekingen / loop-oor / gat in het trommelvlies
Vraag bij enige twijfel advies aan uw huisarts of behandelend specialist.
Doe dit ook na iedere belangrijke ziekte, in het bijzonder infectieziekten en operaties.

Deze gezondheidsverklaring is 1 jaar geldig (vanaf afgiftedatum).
Zonder ondertekening is deze gezondheidsverklaring niet geldig.
datum

versie 1 september 2016

handtekening:

