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TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER
Enkele aandachtspunten betreffende opgave lidmaatschap op dit informatieformulier:
* Verzoek tot toelatingsformulier en de éénmalige machtiging voor inschrijfgeld en
eventuele cursuskosten alsmede de maandelijkse afschrijving van de contributiekosten á
€ 15,00 p/maand invullen en zo spoedig mogelijk inleveren bij Maurice van Gils, voorzitter
duikvereniging. Dit kan op zijn huisadres, of tijdens de zwembadtraining.
* Informatie blad zorgvuldig bewaren.
Opzeggen lidmaatschap dient u schriftelijk te doen en wel bij het secretariaat.
Bij opzegging in de loop van het jaar moet er in ieder geval over de eerste 6
maanden van het lopende jaar betaald worden / betaald zijn.
Bij opzegging na 30 november van het lopende jaar bent u duikvereniging Het Rooie
Paerd de contributie van de NOB over het volgende jaar verschuldigd.
* Bij inschrijving accepteert u tevens de voorwaarden en regelingen zoals verwoord in
statuten en reglementen, die binnen de vereniging van kracht zijn, of in de toekomst van
kracht zullen worden.
Enkele aandachtspunten betreffende de contributiebetaling:
* BETALING PER DOOR ONS AANGEBODEN MACHTIGING.
Inschrijfgeld: € 69,00. Dit is de inschrijving bij Het Rooie Paerd en bij de NOB. Het
inschrijfgeld wordt d.m.v. een éénmalige machtiging voldaan.
* Contributie Duikvereniging: € 15,00 per maand; dit is incl. Clubblad NOB:
“Onderwatersport”. En lidmaatschap NOB waar direct op verzekeringsgebied één en
ander geregeld is.
* Huur apparatuur: een ademautomaat, duikfles en trimvest kost € 5,00 p/mnd per
onderdeel. Alleen mogelijk voor het behalen van 1*; daarna apparatuur huren tot een
door de cursusleiders of materiaalbeheerder aangegeven einddatum. Deze extra kosten
worden automatisch geïncasseerd zodra van toepassing.
* Vergeet de machtiging niet te tekenen.
VOORZITTER
DUIKVERENIGING:
Dhr. Maurice van Gils
Langenoordstraat 61
4761 DK Zevenbergen
Tel.: 0168-337940
GSM.: 06-21815251
email:
duiken@rooiepaerd.nl

ALGEMEEN
PENNINGMEESTER:
Mevr. Jolanda Nuijten
Havendijk 12
4782 AA Moerdijk

SECRETARIS
DUIKVERENIGING:
Dhr. Hans Heijstek
Stadsedijk 141
4796 RD Oudemolen
email:
hans@heijstek.org

Uw zwembadtraining is van september t/m mei op maandag van 21.30 tot 22.30 uur.
De theorielessen worden doorgaans ook op maandag vanaf 20.00 uur gegeven.
Hierover krijgt u vooraf van uw instructeur informatie.
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Verzoek tot toelating als lid duikvereniging.
NAAM
ROEPNAAM
VOORNAMEN
GEBOORTEDATUM
ADRES
PC EN WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER
GSM
E-M@ILADRES
BEROEP
DUIKERVARINGEN

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TE :

MEDISCHE AFWIJKINGEN : (indien aanwezig, zo mogelijk op achterzijde verder invullen)
Ik verzoek hierbij als lid tot de Duikvereniging het Rooie Paerd te worden toegelaten tot
schriftelijke wederopzegging. Ik geef hierbij te kennen dat ik mij wil aansluiten bij de
Duikvereniging Het Rooie Paerd”” en onderwerp mij aan de statuten, het huishoudelijk reglement
en andere reglementen en verordeningen die door de vereniging zijn opgesteld en/of in de toekomst
zullen worden vastgesteld.
Ik geef de vereniging “Het Rooie Paerd” de opdracht middels bijgevoegde éénmalig machtiging het
inschrijfgeld á 69,00 en eventuele bijkomende cursuskosten van mijn rekening af te schrijven.
Ik geef de vereniging “Het Rooie Paerd”de opdracht middels de door mij ondertekende machtiging
of een groene incasso het maandelijkse contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven. De
huidige contributie bedraagt € 15,00per maand.
Ik ben ervan op de hoogte dat ik mij periodiek medisch dien te laten keuren en dat ik bij medische
problemen mijzelf aan een verhoogd risico blootstel. Ik ben zelf dan wel mijn wettige
vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor zaken of gebreken voortvloeiende uit een slechte
gezondheid, het slecht lichamelijk functioneren, het niet tijdig lichamelijk laten keuren of duiken
bij ziekte alsmede de gevolgen daarvan. Deze zaken, gebreken of de gevolgen daarvan zijn niet
terug te voeren op de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn apparatuur in technisch voldoende staat van onderhoud dien
te houden. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het verstrijken van gestelde wettelijke termijnen dan
wel de door de fabrikant gestelde termijn mijn apparatuur voor (her)keuring aan te bieden dan wel
door een deskundige te doen of doen laten onderhouden. Ik dien daar zelf zorg voor te dragen.
Zaken of gebreken voortvloeiende uit een slecht onderhoud dan wel het onvoldoende doen of doen
laten plegen van onderhoud aan mijn of door de vereniging beschikbaar gestelde apparatuur, het in
een technisch onvoldoende staat van onderhoud verkeren van de apparatuur alsmede de gevolgen
daarvan zijn voor mijn eigen verantwoordelijkheid en/of van de verantwoordelijkheid van mijn
wettige vertegenwoordigers. Deze zaken of gebreken zijn niet terug te voeren op de
verantwoordelijkheid van de vereniging.
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Ik wens het snorkelen en duiken te beoefenen op basis van recreatieve ontspanning en/of
sportbeoefening van huiselijke dan wel persoonlijke aard. Tijdens deze recreatieve ontspanning
en/of sportbeoefening kan nooit sprake zijn van een arbeidsverhouding dan wel een
gezagsverhouding. Mocht zo een verhouding worden vastgesteld; is deze alleen terug te voeren op
mij persoonlijk en/of andere daarbij betrokken natuurlijke personen en niet op een der beide
rechtspersonen, de DUIKVERENIGING “Het Rooie Paerd” of de overkoepelende
SPORTVERENIGING “Het Rooie Paerd” inclusief haar afdelingen, als zodanig,

Bij personen die minderjarig zijn op de dag van de aanmelding dienen de beide wettig
vertegenwoordigers mede te ondertekenen. Niet ondertekende of onvolledig ingevulde formulieren
worden door het bestuur geweigerd.
Datum:

Plaats :

Het bestuur heeft bij vergadering op
Datum:

Plaats:

Handtekening :

bovenstaande persoon toegelaten als lid.
Handtekeningen:

Versie : 01-01-2013

Blad 2 en 3 van 5 worden verwerkt bij secretariaat van sportvereniging het Rooie Paerd
Blad 4 van 5, de machtiging en incasso worden verwerkt door de duikvereniging.
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Voor verwerking van uw gegevens door de duikvereniging van sportvereniging het Rooie Paerd wordt
u verzocht uw gegevens hieronder nogmaals volledig in te vullen.
Deze inschrijving wordt van kracht zodra het bestuur van de duikvereniging uw verzoek tot toelating
als lid van de duikvereniging heeft goedgekeurd.

Inschrijving duikvereniging.
NAAM
ROEPNAAM
VOORNAMEN
GEBOORTEDATUM
ADRES
PC EN WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER
GSM
E-M@ILADRES

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TE :

Bij personen die minderjarig zijn op de dag van de aanmelding dienen de beide wettig
vertegenwoordigers mede te ondertekenen. Niet ondertekende of onvolledig ingevulde formulieren
worden door het bestuur geweigerd.

Datum:

Plaats :

Handtekening :
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Éénmalige machtiging en machtiging voor maandelijkse contributie
Hierbij schrijf ik me in bij duikvereniging Het Rooie Paerd. Ik machtig Het Rooie
Paerd tot het éénmalig afschrijven van de inschrijfkosten.

Inschrijfgeld………………………………………………………

€ 69,00

Verder meld ik mezelf aan voor de aangekruiste verenigingsactiviteit en/of opleiding
en machtig Het Rooie Paerd tot het éénmalig afschrijven van de kosten.










€ 69,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 45,00
€ 35,00

NOB 1 sters opleiding
NOB 2 sters opleiding
NOB 3 sters opleiding
Specialty Redden
Specialty Nitrox basis
Specialty Decoduiken
Specialty Droogpakduiken
……………………………
……………………………

€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
€ ……….
Totaal:

Naam:

Voorletters:

Straat:

Huisnummer:

Woonplaats:

Postcode:

E.mail:

Tel.nr.:

€ ……….

Hierbij machtig ik duikvereniging Het Rooie Paerd éénmalig en onherroepelijk het totaalbedrag groot
€ …………… van mijn rekening (geen jeugd en/of spaarrekening) af te schrijven.
IBAN rekeningnummer : ……………………………………………………….

Tevens machtig ik hierbij duikvereniging Het Rooie Paerd tot het afschrijven van € 15,00 per
maand als contributiebetaling van mij aan de duikvereniging. Het rekeningnummer is gelijk
aan bovenstaand rekeningnummer.
Bij personen die minderjarig zijn op de dag van de aanmelding dienen de beide wettig
vertegenwoordigers mede te ondertekenen. Niet ondertekende of onvolledig ingevulde formulieren
worden door het bestuur geweigerd.
Handtekening

: ………………………..

Getekend te

: ………………………..

Datum : …… / …... / …...
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