
 
INSCHRIJFFORMULIER 

 
Achternaam:………………………………………. Voorletters:…………… 
 
Roepnaam:………………………………….......... Geslacht: M / V 
 
Adres:……………………………………………… Geboortedatum:……………………………. 
 
Postcode:…………………………………………. E-mail:………………………………………. 
 
Woonplaats:……………………………………… Telefoonnummer:………………………….. 
 
 Welke groep zwemt u:…………………….. 
 
In bezit van (omcirkel wat van toepassing is): EHBO / BHV / reanimatie diploma, geldig tot………. 
 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij lid wenst te worden van Zwemvereniging TIAMAT en dat hij/zij geen lid is van een 
andere zwemvereniging. Tevens verklaart hij/zij zich te zullen houden aan de door Zwemvereniging TIAMAT en de KNZB 
opgestelde statuten, welke thans aan hem/haar zijn uitgereikt. Voor het lidmaatschap is het zwemdiploma A vereist. 
Privacy regelement is terug te lezen op onze website. 
 
Inschrijfdatum: ……………………………….20….  (Steeds de 1e van de maand). 
 
CONTRIBUTIE: 
Per 01-01-2022 gelden de volgende tarieven: 

- Onder 12 jaar met starvergunning: €126,60 
- Boven de 12 jaar met startvergunning: €162,10 
- Boven de 12 jaar zonder startvergunning: €124,75 
- 1x per week zwemmen (trimzwemmen): €120,75 

 
Bedragen zijn incl. de verplichte afdracht van de KNZB. Inschrijfgeld: €5,00 (eenmalig). Bij tussentijdse 
aanmeldingen ontvangt men een nota over de periode van aanvang lidmaatschap t/m december (dit geldt niet 
voor de afdracht van de KNZB). Genoemde bedragen kunnen jaarlijks wijzigen na toestemming van de 
Algemene Leden Vergadering ALV. 
 
BETALING: 
Voor betalen van contributie en eventuele ander verschuldigde bedragen is een machtigingsformulier met een 
toelichting bijgevoegd. Indien u hier geen gebruik van maakt ontvangt u via een e-mail de nota.  
 
OPZEGGING: 

- Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het daarop volgende kalenderjaar 
schriftelijk te geschieden bij de penningmeester. 

- Opzegging kan binnen 3 maanden na ondertekening van dit inschrijfformulier. 
- In alle andere gevallen moeten wij u verwijzen naar artikel 11 van de staturen. 
- Na opzegging van het lidmaatschap kan men pas weer na één jaar opnieuw lid worden. 

U krijgt na schriftelijke afmelding altijd een bevestiging. Mocht u deze om wat voor reden dan ook geen directe bevestiging 
van ons ontvangen, laat dat dan weten, zodat er later geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. 
 
MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE WEBSITE: www.zvtiamat.nl 
 
Kinderen / personen met lang haar worden verzocht een badmuts te dragen. Zwemvereniging TIAMAT stelt zich niet 
aansprakelijk voor eventuele diefstallen, beschadigingen aan eigendommen e.d. De KNZB kent wel een collectieve W.A. en 
ongevallenverzekering. Inlichtingen hierover worden dor het bestuur verstrekt. Met de ondertekening van dit formulier 
verklaren de ouders in te stemmen met het lidmaatschap van hun kind en toestemming te verlenen voor deelname van hun 
kind aan wedstrijden en trainingen. 
 
Handtekening ouders (van minderjarig kind): Handtekening lid: 
 
 
.…………………………………………………. ……………………………………………………. 
 



 
Inschrijfformulier inleveren in het postvakje “Bestuur” in de kast van TIAMAT (in de kijkruimte) van het 
zwembad. Maak eventueel een kopie voor uw eigen administratie. Indien het machtigingsformulier wordt 
ingevuld dan dit tegelijk met het inschrijfformulier inleveren. 

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA 
 

 
Naam : Z.V. Tiamat 
Adres : Kuikseindseweg 13a 
Postcode : 5091 TC 
Woonplaats : Oost West en Middelbeers 
Land : Nederland 
Incassant ID : NL65ZZZ402359020000 
Kenmerk machtiging : Jaar contributie Tiamat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Z.V. Tiamat een doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributiebetaling en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig aan de opdracht van Z.V. Tiamat. 
 
Als u het niet eens bent met de 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 nieuw lid : …………………………………. 
 
Adres : ………………………………… 
 
Postcode : ………………………………… 
 
Woonplaats : ………………………………… 
 
Land : ………………………………… 
 
Rekeningnummer [IBAN] : ………………………………… Of Bank Identificatie [BIC] * : ………….. 
 
Ten name van : …………………………………. 
 
Plaats en datum : ………………………………… 
 
Handtekening : ………………………………… 
 
 
 

* Geen verplicht veld bij NL IBAN 

 
 



 
Zwemvereniging Tiamat 

Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten, trainingen en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we activiteiten, training schema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website, tv in kijkruimte en facebook pagina 
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………………….... (verder: ondergetekende) 
Zwemvereniging Tiamat (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
(aankruisen wat van toepassing is.) 
 
Het publiceren of vermelden kan zijn op de volgende mediums: website, whatsapp, apps, infoboekje, clubblad, 
tv in de kijkruimte en social media zoals twitter, facebook en instagram. 
 
 Het publiceren / vermelden van mijn clubrecords, zoals naam, tijd en datum wedstrijd. 

 Het publiceren / vermelden van wedstrijduitslagen, hierin staan mijn gegevens die bij wedstrijduitslagen 
horen, zoals naam, tijd en datum wedstrijd.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij. 

 Ja, ik wil deelnemen aan Whatsappgroepen van Tiamat (ik geef dan toestemming dat andere groepsleden 
in Whatsapp mijn telefoonnummer kunnen zien). 

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
Ik mag mijn toestemming op elk moment schriftelijk intrekken.  
 
 
Naam (lid) …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
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 ….………………………………………………………………………………………………………………… 
 


