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Aanmeldingsformulier Zwemclub ZPC TX’71 
Het op te geven lid moet minimaal het zwemdiploma B hebben 

 
Naam ___________________________________________________________________ 
(Deze naam wordt ook gebruikt op zwemdiploma’s) 

 
Adres ___________________________________________________________________ 
 
 
Postcode/Woonplaats ______________________________________________________ 
 
 
Geboortedatum ____________________ Hoogst behaalde zwemdiploma:_______________ 
 
 
Telefoonnummer ____________________ Noodnummer __________________________ 
(Bij telefoonnummer het eigen nummer)  (Bij  noodnummer het telefoonnummer van een contact-  

persoon van het lid om te waarschuwen bij calamiteiten) 

 
Mailadres ________________________________________________________________ 
 

Gewenst lidmaatschap *):  0   Volledig      (Calluna/Molenkoog/openwater)    

0 Openwater  (Molenkoog/openwater) 
*) Aankruisen wat van toepassing is 
 
Privacy - Ingevulde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de privacyregels van Zwemclub 
ZPC TX ’71 (zie www.zwemclubtexel.nl). Persoonsgegevens van afgemelde leden worden bewaard tot 
maximaal zes maanden na beëindiging van het lidmaatschap.  
Social media - Tijdens activiteiten en soms bij trainingen worden foto's gemaakt. Deze kunnen worden 
gebruikt door de Vereniging voor bijvoorbeeld stukjes in de krant, op de website of op Facebook. Als u niet 
wilt dat de foto's van uzelf of uw kind worden gebruikt voor deze media dan kunt u dit aangeven bij: 
secretariszpctx71@gmail.com. Ook na verleende toestemming kunt u ons altijd verzoeken om de geplaatste 
beelden te verwijderen. 

 

Verklaring 
Het is ondergetekende bekend dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 
en dat opzegging alleen schriftelijk mogelijk is. Te allen tijde zullen door ondergetekende de 
verplichtingen samenhangend met het lidmaatschap van Zwemclub ZPC TX’71 worden 
nagekomen. 
 
 
Naam ___________________________________________________________________ 
(Bij minderjarigen de naam van de ouder/verzorger noteren)  

 
 
Datum ______________________________ Handtekening _________________________ 
 

Dit aanmeldingsformulier kunt u verzenden of mailen naar onderstaand adres of inleveren 
bij één van de bestuursleden of trainers. 
 

Opzegging 
Het lidmaatschap van de club is een doorlopend lidmaatschap. Opzegging per einde 
kalenderjaar dient voor 1 december verzonden te worden naar 
secretariszpctx71@gmail.com   Adres: Maaike Smelter   
         Trompstraat 6   
         1792 BK Oudeschild 

http://www.zwemclubtexel.nl/
mailto:secretariszpctx71@gmail.com
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Onze club helpen? Wordt vrijwilliger! 
 
 
Voor onze club zijn we altijd opzoek naar vrijwilligers in diverse functies.  

 
Vink hieronder aan waar jij in geïnteresseerd bent: 

☐ Trainer (wij bieden opleidingsmogelijkheden) 

☐ Hulptrainer 

☐ Openwatercommissie 

☐ Feestcommissie 

☐ Kassadienst 

☐ Jeugdcommissie 

☐ Incidentele activiteiten 

☐ Bestuursfunctie  

☐ Anders namelijk…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Of misschien vind u het leuk om de club te sponsoren? 
 
Wij bieden twee sponsorpakketten aan: 
 

☐ Voor € 100,– per jaar: 

uw logo met link naar uw eigen website op deze website 
 

☐ Voor € 125,– per jaar: 

-uw logo met link naar uw eigen website op deze website 
én 
-een sticker met uw logo op de boot, die de openwaterzwemmers begeleidt 
 

Ook kunt u de club steunen door tientjes lid te worden 
 
Als ouder/verzorger/familielid of buren kunt u tientjes lid worden. U bent dan welkom om eens bij 
de trainingen in het zwembad of in zee te kijken. Daarnaast ontvangt u één keer per jaar een 
kleine attentie ter gelegenheid van uw verjaardag.  
 

☐ Ja, dat wil ik !  

Naam: ……………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………. 

Postcode: ……………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………. 

Emailadres: ……………………………………………………………………………. 


