
 
 
 

Zwemvereniging “De Roersoppers” Roerdalen 
Aanmeldingsformulier  

Correspondentieadres: Waterschei  17  6074  ES  Melick 
Inschrijving K.v.K. Noord en Midden Limburg nr. S 40175387 Bank: Rabobank Roermond Echt rek IBAN: NL66 RABO 0121 4961 20 

www.roersoppers.nl E-Mail: info@roersoppers.nl 
 

Dit formulier ondertekend inleveren/opsturen naar ZV de Roersoppers  p.a.  Waterschei  17  6074 ES Melick 

 

 
Achternaam ______________________________________________ 
 
Roepnaam en voorletters ______________________________________________ 
 
Geboortedatum ___________________________________Geslacht M/V 
 
Zwemgroep (masters 1, masters 1-extra, masters2, swimkick, jeugd, selectie, recr.jeugd)_ 
 
Adres ______________________________________________ 
 
PC + Woonplaats ______________________________________________ 
 
Telefoonnummer vast/ mobiel ______________________________________________ 
 
Zwemdiploma’s  ______________________________________________ 
 
Datum ingang lidmaatschap ______________________________________________ 
 
E-mailadres ______________________________________________ 
 
Handtekening (ouders bij kinderen onder de 16 jaar) 
 
Omdat onze vereniging afhankelijk is van vrijwilligers willen wij u en of ouders/verzorgers vragen 
om aan te geven waarvoor u beschikbaar bent (aankruisen wat van toepassing is): 
 
     Bestuursfunctie           Ondersteuning wedstrijd  
 
     Official (Tijdwaarnemer)           Activiteitencommissie 
___________________________________________________________________________________ 
 
In het kader van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden deze en onderstaande 
gegevens door onze vereniging gebruikt. Op onze website www.Roersoppers.nl vindt u in onze Privacy 
Policy hoe wij met deze gegevens omgaan. Door lid te worden van onze vereniging, wordt u tevens lid van 
de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) Wij verzorgen de aanmelding en de contributieafdracht. 
Ook de Privacy Policy van de KNZB vindt u in een link op onze website. 

 
 
Naam incassant: Zwemvereniging De Roersoppers 
Adres incassant: p.a.  Waterschei  17  6074 ES Melick 
Incassant ID: NL10ZZZ401753870000 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemvereniging De Roersoppers 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens lidmaatschap en overige verenigings-afdrachten en uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwemvereniging De Roersoppers. 
 

http://www.roersoppers.nl/
mailto:info@roersoppers.nl
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Als 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: …………………………………….………………………………………………………………….……………. 
 
 
Postcode:………..……………… Woonplaats:.………………………………………………………………….……… 
 
 
 
Rekeningnummer [IBAN]   
 
 
 
Plaats en datum:…..………………….…..…………………….. Handtekening………………….……………………... 
 
 

 
Toestemmingsverklaring 

 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 
ook foto’s en filmpjes van u op internet en Social media plaatsen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens 
voor de leden – en financiële administratie. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw 
gegevens hiervoor te gebruiken. 
 
Met dit formulier geef ik …………………………………...…….(verder: ondergetekende) Zwemvereniging 
De Roersoppers (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor gebruik van de hieronder genoemde gegevens: 
 
Voornaam + achternaam; 
Adres + Postcode + Woonplaats; 
Telefoonnummers (vast + mobiel); 
E-mailadres; 
Geboortedatum; 
Bankgegevens (i.v.m. automatische incasso); 
Start + einde lidmaatschap; 
Geslacht; 
Financiële verwerkingen t.b.v. de vereniging; 
Zwemgroep; 
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Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing); 
VOG-gegevens (indien van toepassing); 
EHBO-gegevens (indien van toepassing); 
Zwemmend reddend voor zwembaden gegevens (indien van toepassing). 
 
Daarnaast mag de vereniging mijn gegevens (alleen wat noodzakelijk is) gebruiken voor: 
 
Benadering van verenigingsactiviteiten, aanbiedingen, wedstrijden en vergaderingen; 
Weergeven van wedstrijduitslagen en tevens ook voor opstellingen etc.; 
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet en Social Media; 
App verkeer (groepsapp of afzonderlijk); 
Interne informatiemails; 
Website van Zwemvereniging De Roersoppers. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangegeven en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Uitsluiting toestemmingen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
Naam 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd 
………………………….….……………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd 
…………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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