Inschrijfformulier:

Lidmaatschapsnr: ______________
(door ons in te vullen)

Achternaam: ____________________________________________________________________________
Roepnaam: __________________________________ Voorletters:______________________ man / vrouw
Adres: _________________________________________________________________________________
Postcode: ___________________________________ Woonplaats: ________________________________
Telefoonnummer(s): ______________________________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________ Geboorteplaats: _____________________________
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. Beide 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 u
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 zoals 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: ___________________________________________

Let op: het inschrijfformulier gaat door op de volgende pagina.

► Reddingsbrigade Oss ► Postbus 828 ► 5340 AV Oss
► www.reddingsbrigadeoss.nl

► info@reddingsbrigadeoss.nl

► Rabobank: NL06 RABO 01404 25004

Vervolg inschrijfformulier
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 € 10,- 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.

► Reddingsbrigade Oss ► Postbus 828 ► 5340 AV Oss
► www.reddingsbrigadeoss.nl

► info@reddingsbrigadeoss.nl

► Rabobank: NL06 RABO 01404 25004

Machtiging voor automatische afschrijving contributie
Machtigen is gemakkelijk:
- u vergeet nooit te betalen;
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor
geeft. Vul uw gegevens in onderaan deze pagina, zet er uw handtekening onder en stuur uw
machtiging naar Reddingsbrigade Oss, Postbus 828, 5340 AV Oss of geef hem af aan uw instructeur of aan
de uurleider.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u een mailtje sturen naar onze penningmeester:
penningmeester@reddingsbrigadeoss.nl.
Houdt u bij de inzending rekening met enige tijd voor verwerking.

___________________________________________________________________________

Doorlopende machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan REDDINGSBRIGADE OSS om van
zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens CONTRIBUTIE.
Indien van toepassing: Ondergetekende gaat er wel/niet mee akkoord dat de machtiging tevens geldig is
voor de automatische incasso van de eigen bijdrage EHBO.
IBAN-nummer: ________________________________________________________
Naam en voorletters: ___________________________________________________
Adres : _______________________________________________________________
Postcode en plaats: _____________________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld.
Datum: ________________ Handtekening: _________________________________

► Reddingsbrigade Oss ► Postbus 828 ► 5340 AV Oss
► www.reddingsbrigadeoss.nl

► info@reddingsbrigadeoss.nl

► Rabobank: NL06 RABO 01404 25004

