Sportvereniging
Het Rooie Paerd
Secretariaat:
Postbus 59
4790 AB Klundert
E-mail: secretariaat@rooiepaerd.nl
www.rooiepaerd.nl

Welkom bij Sportvereniging Het Rooie Paerd – Moerdijk,
Hierbij treft u het inschrijfpakket voor onze vereniging aan. Op deze eerste twee pagina’s treft u informatie
aan over onze vereniging en het inschrijven. Het laatste blad is het inschrijfformulier. Als laatste is aan dit
pakket onze privacyverklaring toegevoegd, wij verzoeken u deze goed door te lezen en vervolgens het
formulier omtrent het gebruik van persoonsgegevens in te vullen.
Algemene informatie
Sportvereniging Het Rooie Paerd is een vereniging met vier afdelingen: Reddingsbrigade, Duikvereniging,
Zwemvereniging en Mindervalidevereniging. Het dagelijks bestuur van de Sportvereniging wordt gevormd
door:
Vacant
Mevr. A. Tijbosch
Mevr. P. Verreijen

-

Voorzitter Sportvereniging
Penningmeester
Secretariaat

Overige algemene informatie over onze vereniging kunt u vinden op de website www.rooiepaerd.nl.
Lessen
Met een enthousiaste groep instructeurs verzorgen wij lessen op maandag . Onze lestijden worden
hieronder aangegeven. De tijd waarop u of uw kind wordt ingedeeld, laten wij afhangen van leeftijd en
niveau.
Van

Tot

Afdeling

18:00

18:50

Zwemvereniging (jeugd) / Reddingsbrigade

18:40

19:30

Reddingsbrigade

19:20

20:00

Reddingsbrigade / Mindervalidevereniging

20:00

20:40

Reddingsbrigade / Zwemvereniging

20:40

21:30

Zwemvereniging (Senioren)

21:30

22:30

Duikvereniging

Indien de lestijden veranderen in verband met vakanties, examens etc. dan krijgt u daarover bericht via de
nieuwsbrief, aan het bad en op de website.
Gedragsregels
Aangezien wij als vereniging te gast zijn in het zwembad, wordt er van ons verwacht dat we de ruimtes ook
netjes achterlaten. Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling is dat er dingen kapot of vuil worden
gemaakt.
Vanwege de drukte in de kleedhokken tijdens het omkleden en het wisselen van de lesuren, vragen wij
iedereen zijn of haar kleren niet te laten hangen in de kleedhokjes, maar op te bergen in de daarvoor
bestemde kledingkluisjes. Deze hoeven niet persé op slot.
Badkleding: Voor de jongens / heren een normale zwembroek of boxer (geen surfshort). Voor de meisjes /
dames een badpak .
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Lidmaatschap en Contributie
Graag wijzen wij u op het volgende met betrekking tot de inschrijving en de contributiebetaling:
Inschrijfgeld

Contributie per maand

Juniorlid (<18 jaar)

€ 10,00

€ 8,50

Seniorlid (>18 jaar)

€ 10,00

€ 11,00

Seniorlid (65+)

€ 10,00

€ 9,00

Lid Duikvereniging

€ 69,00

€ 15,00

Verder gelden er voor sommige situaties bijzondere contributies (bijvoorbeeld wanneer men lid is van twee
afdelingen). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester via
penningmeester@rooiepaerd.nl.
-

-

-

Betalingen worden vooraf per maand afgeschreven
Voor de betaling van het inschrijfgeld én de contributie dient u de twee bijgevoegde
machtigingen te tekenen en samen met het inschrijfformulier in te leveren op het zwembad of op te
sturen naar de postbus van de vereniging. Inschrijfformulieren die niet compleet zijn (bijvoorbeeld
zonder machtiging) worden niet in behandeling genomen.
Wanneer u het inschrijfformulier ingevuld heeft ingeleverd en wij geen tegenbericht ontvangen,
gaan wij er vanuit dat u (of uw zoon/dochter) lid blijft van de vereniging en zullen wij automatisch
de contributie van uw rekening afschrijven.
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.
De leden hebben zelf toegang tot de Algemene Vergadering om daar invloed op uit te oefenen en
over mee te kunnen stemmen.
Het bestuur behoudt zich het recht voor, in bijzondere gevallen, een aangemeld lid te weigeren
voor het lidmaatschap. Zij neemt daarover altijd contact op met de ouders/verzorgers en/of het lid
zelf.
Opzeggen van het lidmaatschap dient u schriftelijk te doen en wel bij het secretariaat.
Bij opzegging van het lidmaatschap van de Duikvereniging in het eerste t/m derde kwartaal worden
extra kosten in rekening gebracht.

Communicatie
Wij communiceren zoveel mogelijk met onze leden over naderende activiteiten via een aantal media:
- Nieuwsbrief per e-mail
- Nieuwsbrief geprint uitgedeeld aan het zwembad
- Website (www.rooiepaerd.nl)
- Facebook (https://www.facebook.com/HetRooiePaerd/)
Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat: secretariaat@rooiepaerd.nl
Voor vragen over contributie en incasso daarvan kunt u contact opnemen met de penningmeester:
penningmeester@rooiepaerd.nl
Privacy en gebruik persoonsgegevens
Wij gebruiken de gegevens die u op het inschrijfformulier invult alleen voor registratie in ons ledenbestand
en de incasso van contributie. Wij delen uw gegevens niet met derde partijen. We verwijzen voor meer
informatie naar bijgevoegde privacy verklaring. Wanneer u om welke reden dan ook wenst dat uw gegevens
niet worden gebruikt door ons, vragen wij u dit duidelijk aan te geven op het formulier ‘Gebruik
Persoonsgegevens’. De privacy verklaring is ook te vinden op onze website.
Duikvereniging medisch + onderhoud materiaal
Specifiek voor leden van de afdeling Duikvereniging geldt dat zij zich periodiek medisch dienen te laten
keuren. Het lid (of de wettelijk vertegenwoordigers) is zelf verantwoordelijk voor zaken of gebreken
voortkomend uit een slechte gezondheid, slecht lichamelijk functioneren, het niet tijdig lichamelijk laten
keuren of duiken bij ziekte en de gevolgen daarvan. Deze zaken, gebreken of de gevolgen daarvan zijn niet
terug te voeren op de verantwoordelijkheid van de vereniging.
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Het lid (of de wettelijk vertegenwoordigers) dienen zelf zorg te dragen voor de technisch voldoende staat
van de apparatuur en het onderhoud van de apparatuur. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het verstrijken
van de gestelde wettelijke termijnen dan wel door de fabrikant gestelde termijn voor herkeuring door een
deskundige. Zaken of gebreken voortkomend uit slecht onderhoud of onvoldoende onderhoud aan
apparatuur (van het lid zelf of door de vereniging beschikbaar gesteld), een technisch onvoldoende staat
van apparatuur en de gevolgen daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van het lid (of diens wettelijk
vertegenwoordigers). De zaken of gebreken zijn niet terug te voeren op de verantwoordelijkheid van de
vereniging.
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INSCHRIJFFORMULIER SPORTVERENIGING HET ROOIE PAERD - MOERDIJK
ACHTERNAAM :.................................................................................................................................................
VOORNAMEN :..................................................................................................................................................
ROEPNAAM

:.........................................................................................

MAN / VROUW

STRAAT

:.........................................................................................

NUMMER :.....................

POSTCODE

:..................................................... WOONPLAATS :.................................................................

GEBOORTEDATUM :.....................................................GEBOORTEPLAATS:.................................................
TELEFOON

:.........................................................MOBIEL OF 2E NUMMER : ............................................

E MAIL ADRES(SEN) :.........................................................................................................
ZWEM ABC A d.d.:............................... B d.d.:............................... C d.d.:..................................
OVERIGE DIPLOMA'S / BREVETTEN / CERTIFICATEN:.................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
BEPERKINGEN DIE HET ZWEMMEN EVENTUEEL KUNNEN BEÏNVLOEDEN:
(Zoals : dyslectie, autisme, slechtziend, brildragend, cara, oor- of hartproblemen, spier- of
gewrichtsafwijkingen, gebruik van medicatie en dergelijke. De instructeurs houden daar dan rekening mee.)
................................................................................................................................................................................................

Instructeur

:.....................................

Lesuur

:.....................................

Datum ontvangen.........................

Hierbij machtig ik de penningmeester van Sportvereniging Het Rooie Paerd tot het eenmalig afschrijven van
het inschrijfgeld, zijnde €10,00 / € 69,00 (*)
Af te schrijven van IBAN Nummer:………………………………………………………………
T.n.v.:……………………………………………………………………………………(naam rekeninghouder)
Handtekening rekeninghouder:………………………………………………………………….
Hierbij machtig ik de penningmeester van Sportvereniging Het Rooie Paerd tot het maandelijks afschrijven
van de contributie, zijnde €8,50, € 9,00, €11,00 , € 15,00 (*)
Af te schrijven van IBAN nummer:………………………………………………………………
T.n.v.:……………………………………………………………………………………(naam rekeninghouder)
Handtekening rekeninghouder:………………………………………………………………….
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
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GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Bij deze verklaar ik de privacy verklaring van Sportvereniging Het Rooie Paerd – Moerdijk te hebben
ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan.
Ik geef toestemming tot verwerking en gebruik van de gegevens zoals ik die heb ingevuld op het
inschrijfformulier voor de ledenadministratie en incasso van contributie van de vereniging:
JA

NEE

Ik geef toestemming tot het gebruik van het op het inschrijfformulier aangegeven e-mail adres voor het
ontvangen van nieuwsbrieven en overige communicatie vanuit de vereniging.
JA

NEE

Ik geef toestemming tot het maken van foto’s tijdens verenigingsactiviteiten en het publiceren daarvan op de
website en de Sociale Media accounts (bijvoorbeeld Facebook) van de vereniging.
JA

NEE

Naam: ___________________________________________________________________
Datum: ___________________________________________________________________
Ouder/verzorger van:_________________________________________________________

Handtekening: _____________________________________________________________
Indien het lid op datum van ondertekening niet wettelijk bevoegd is om te ondertekenen
(bijvoorbeeld jonger dan 16 jaar) dan moet een wettelijk vertegenwoordiger dit formulier invullen en
ondertekenen.

