
Aanmeldingsformulier 
Ondergetekende: 

Naam  :      Roepnaam :   
Adres  :      Geslacht : M/V 
Woonplaats :      Postcode :   
Geb. Plaats :      Geb. Datum :   
Telefoon nr. :     
E-mail adres* :         
*U krijgt een bevestiging van inschrijving per email!  

Bankrekeningnummer (IBAN):        

Wenst lid te worden van Zwem- en Polovereniging ‘De Krabben’en geeft zich op voor: 
(gelieve aankruisen wat gewenst wordt) 
 
Categorie (*): 

O  Basis zwemmen 1x / w  O Wedstrijdzwemmen 4x / w 
O Basis zwemmen 2x / w  O Basis zwemmen Oogappels 
O Basis zwemmen 3x / w   O Basis Waterpolo 2x / w   
O Basis zwemmen 4x / w   O Wedstrijd Waterpolo 2x / w 
O Wedstrijdzwemmen 2x / w   O Wedstrijd Waterpolo 2x / w + zwemmen 1x / w 
O Wedstrijdzwemmen 3x / w   O Wedstrijd Waterpolo 2x / w + zwemmen 2x / w  

*Of de door u opgegeven keuze mogelijk is v.w.b. dagen en tijden zal besloten worden door het kaderlid dat uw aanmelding aanneemt. 

 
Machtiging automatische incasso: 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging (zie informatiebulletin), met ingang van …… - …… - 20….., machtiging aan Zwem- en 
Polovereniging ‘De Krabben’ te Bergen op zoom, om van bovengenoemde rekening maandelijks / jaarlijks (doorhalen wat niet van toepassing 
is) het bedrag af te schrijven dat hoort bij het lidmaatschap zoals hierboven aangegeven. 

- Door mijn handtekening verleen ik toestemming om periodiek het lidmaatschap automatisch te incasseren; 
- Leden onder de 18 jaar dienen dit inschrijfformulier te laten ondertekenen door een ouder of voogd; 
- Ondergetekende is er van op de hoogte dat de toegang tot het zwembad kan worden geweigerd wanneer het abonnementsgeld niet is 

voldaan; 
- Zwem- en Polovereniging ‘De Krabben’ is gerechtigd tariefverhogingen door te berekenen en/of huisregels aan te passen; 
- Door mijn handtekening verklaar ik tevens dat Zwem- en Polovereniging ‘De Krabben’ nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk zal zijn 

voor enige schade, vermissing of letsel, ongeacht oorzaak of gevolg. 
 
Is (eventueel) lid geweest van een andere zwemvereniging: 
Naam Vereniging   :       Te :     
Lid tot d.d   :       Onder (eventueel) start nr. :   
Is in bezit van zwemdiploma(‘s) :           
Overige opmerkingen  :           
 
Door ondertekening geeft men te kennen akkoord te gaan met de voorwaarden in de Algemene Bepalingen, wanneer het lidmaatschap 
aangegaan wordt. (zie ook informatieblad) 

 
Plaats :        Datum :     
 
   Handtekening :      
 
Handtekening ouder / verzorger in geval van minderjarigheid: 
 
Naam :      Handtekening :      
 
Opgave van eventuele bijzondere medische aspecten :        
                 
                
      
 

 
Zwem- en Polovereniging ‘De Krabben’ 

Leden administratie 

P. Reedijk 

Akkerhoef 38 

4613 GR Bergen op zoom 

pm.dekrabben@hotmail.com 

In te vullen door trainer of groepsleiding:       Niet invullen: 

Aanname Datum: ………………………………….   Cat: ……………………………….. 
Training Dag(en) : …………………………………    Tijd: ………………………………. 
                                 ………………………………….    Tijd: ……………………………… 
Aangenomen door: …………………………………………………………………………… 

Inleveren bij Contributie & Leden administratie 

 

 

………………………. 

 

mailto:pm.dekrabben@hotmail.com


Intakeformulier  zwem- en polovereniging de Krabben 

(graag mee te nemen bij de eerste training) 

Inschrijfdatum: 
 
Naam: 
 
Geboortedatum: 
 

Ik heb de volgende zwemdiploma’s  
 
 
 

Ik heb nog andere hobby’s en beoefen ook andere sporten nl: 
 
 
 
 

Ik ga zwemmen met als doel: 
 
 
 
 

Bijzonderheden t.a.v. mijn gezondheid: 
Is er sprake van een beperking? 
 
 
 
Ik gebruik de volgende medicijnen (indien relevant in combinatie met sport) 
 
 
 

Mijn ouders/verzorgers  geven toestemming tot het maken van foto/ film opnames t.b.v. trainingsdoeleinden 
tijdens trainingen en wedstrijden: 
Ik geef toestemming,  
Naam: 
 
Adres:                 
                                    
Postcode woonplaats: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 

Gezien door trainer: 
Naam: 
Datum: 
Handtekening: 

 


