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U gaat tevens akkoord met de bepalingen van de 

algemene voorwaarden (zie www.scom-hoogvliet.nl) 

Inschrijfformulier  
 

Persoonlijke gegevens: alles duidelijk invullen aub 
Achternaam:  

Voorletters:  

Roepnaam:  

Geboortedatum:  

Geslacht: Man / Vrouw 

Adres:  

Postcode Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer:  

Email adres:  

Behaalde diploma’s  

Opmerkingen/medisch  

 
Wordt lid van afdeling: 

 
0 Leszwemmen 

Aankruisen wat van 0 Recreatief zwemmen 
toepassing is 0 Waterpolo 
 0 Wedstrijdzwemmen 
 0 Masters/trainingsgroep 
 0 Ondersteunend lid 

 
Ingangsdatum:  

Handtekening  
 

In het geval van een minderjarige dient de ouder/verzorger te tekenen. 

 
 

Machtiging doorlopende automatische incasso 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sport Club 

Oude Maas om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag (per maand de contributie en eenmalig de inschrijfkosten) van 

uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van 

uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sport Club 

Oude Maas, totdat u het lidmaatschap van u of uw kind opzegt. Als u het 

niet eens bent met een afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem 

hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.  

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Rekeningnummer (IBAN):  

 

Naam rekeninghouder: 

 

 

Datum:  Plaats:  

 

Handtekening:  

 

 

 

O Contributie wordt betaald door Stichting Meedoen of Jeugdsportfonds 

    (aankruisen indien van toepassing) 

 

 

 

 

Sport Club Oude Maas 
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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, apps en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u 

toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik Sport Club Oude Maas toestemming om gegevens over 
mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder staande 

gegevensverwerkingen: 

 

 

• Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij volgens het 

fotoprotocol van Sport Club Oude Maas.* 

• Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te 

benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

• Medische gegevens registeren, die van belang zijn voor de veiligheid van 

het lid of overige leden en vrijwilligers. 

• Mij benaderen voor activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 

sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.  

* Het fotoprotocol van Sport Club Oude Maas is te vinden op de website. 

(www.scom-hoogvliet.nl) 

 

 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens 

en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij 

opnieuw om toestemming. 

 

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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