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Inschrijfformulier Lid maatschapsnr: __________  
(door ons in te vullen) 

Achternaam: _______________________________________________________________________ 

Roepnaam: ______________________________________ Voorletters: ___________________ man / vrouw 

Adres: 

Postcode: _____________________________________________ Woonplaats:  ___________________________ 

Telefoonnummer(s): ___________________________________________________________________  

Geboortedatum: _______________________________  E-mail: _______________________________   

(De Reddingsbrigade Oss stuurt informatie per email naar haar leden) 

wenst lid te worden van de Reddingsbrigade Oss en onderwerpt zich hiermee aan de bepalingen van de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de Reddingsbrigade Oss zoals deze zijn vastgesteld of zullen 
worden gewijzigd.   Beiden kunt u vinden op onze website: www.reddingsbrigadeoss.nl, of zijn op te vragen 
bij het secretariaat.  

Uw persoonsgegevens 

Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze kunt 
terugvinden op onze website: www.reddingsbrigadeoss.nl/privacyverklaring  

Als u lid wordt van onze vereniging wordt u automatisch ook lid van Reddingsbrigade Nederland. Uw 
persoonsgegevens worden door ons verstrekt aan Reddingsbrigade Nederland. Dat is nodig voor de 
zogenaamde bondsafdracht. Reddingsbrigade Nederland verwerkt uw persoonsgegevens vastgelegd in 
hun privacyverklaring. Deze kunt u terugvinden op https://www.reddingsbrigade.nl/website-
voorwaarden/privacyverklaring.html 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met bovenstaande. 

 
Datum: _______________________  Handtekening: _______________________________________  
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Verklaring ouder / verzorger (Alleen voor leden jonger dan 18 jaar): 

Ondergetekende ________________________________ verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen 
aanvaarding van het lidmaatschap van de Reddingsbrigade Oss door bovenvermelde minderjarige, alsmede 
tegen deelname aan trainingen, wedstrijden, prestatietochten e.d. welke in brigadeverband worden 
georganiseerd. 
Datum: ______________________________ Handtekening: _____________________________________  

(ouder/ verzorger) 

In te vullen door toekomstig lid: 
(doorhalen wat niet van toepassing 
is) 

Kunt u zwemmen? Ja / nee 

Bent u in het bezit van zwemdiploma's? Zo ja, welke? Ja / nee  _________________________________  

Heeft u een ziekte of aandoening, welke een verhoogd  _________________________________________  
risico geeft bij het zwemmen of waarmee wij rekening 
moeten houden? 

Overige opmerkingen/aanvullingen: __________________________________________________________  

Let op: Het inschrijfgeld van € 7,50 per persoon dient u zelf over te maken op rekening  
NL98 INGB 0002 7419 01 t.n.v. Reddingsbrigade Oss, o.v.v. naam. 
Voor incasso van de contributie apart het ingevulde machtigingsformulier meesturen. 


