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zwem- en polovereniging Thetis 
opgericht 1 januari 1964        aangesloten bij de K.N.Z.B. 

Lidmaatschapsovereenkomst 
 
Geacht nieuw THETIS lid, 
 

              
        

        
        

 
 

• Opgave persoonlijke gegevens voor lidmaatschapsovereenkomst: 
 

Voornaam:   Voorletters:  
Achternaam:     
Geboortedatum:   Geslacht: Man / vrouw 
Adres + postcode:   Woonplaats:  
Telefoonnummer:     
Emailadres:     
Bank IBAN:     
Diploma BHV/EHBO/AED/Reddend zwemmen, etc.    
Ingangsdatum lidmaatschap (maand en jaar):    

 
• Voor degenen die willen waterpoloën in competitie: 

        
 

  
 

• Tot wederopzegging machtigt ondergetekende zwem- en polovereniging Thetis om van 
boven ingevulde bankrekening bedragen af te schrijven voor het innen van contributie en 
eventuele andere financiële verplichtingen. Het lidmaatschap en contributieverplichting 
worden voor minimaal één jaar aangegaan. 

 

De jaarcontributie bedraagt (per 1 april 2019): 
 Afdeling/ groep Aantal keer per 

week 
Jaarbedrag Maandbedrag 

 Pupillen (minipupillen) 1 x per week € 144,- € 12,00 
 Junioren waterpolo (t/m 16 jr.) 2 x per week € 204,- € 17,00 
 Senioren waterpolo 2 x per week € 372,- € 31,00 
 TRIM 1 x per week € 210,- € 17,50 
 TRIATLON Westervoort 1 x per week € 234,- € 19,50 
 TRIATLON Westervoort 2 x per week € 354,- € 29,50 

a.u.b. aanvinken wat van toepassing is. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

o Opsturen	van	een	digitale	pasfoto	naar	secretaris@thetisgendt.nl	
	 of	
o Inleveren	van	één	pasfoto	met	op	de	achterkant	je	naam	en	geboortedatum

Welkom	bij	onze	vereniging!	Om	jou	als	lid	van	dienst	te	kunnen	zijn	en	te	informeren	over	
activiteiten	hebben	we	voor	onze	ledenadministratie	en	contributieheffing	een	aantal	gegevens	van	
jou	nodig.	Daarom	verzoeken	we	je	het	onderstaande	in	te	vullen.	Deze	gegevens	zullen	gebruikt	
worden	conform	de	privacyverklaring	van	zwem-	en	polovereniging	Thetis.	Deze	is	te	vinden	op	
www.thetisgendt.nl.
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• Thetis kan alleen blijven bestaan met hulp van vrijwilligers. We gaan er van uit dat jij ook een 

steentje zal bijdragen (of eventueel plaatsvervangend jouw ouders). 
 

        
   

  
 
Datum: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LET OP: Ingeval het een lidmaatschap betreft van een persoon die jonger is dan 16 jaar dient deze 
lidmaatschapsovereenkomst door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
 
Naam ouder/voogd: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening ouder/voogd: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Lever dit formulier samen met de toestemmingsverklaring in bij een van de trainers of bij: 
 
Harry Rikken 
Sint Maartenstraat 27 
6691XW Gendt 
 
 

  

• Ondergetekende	verklaart	hierbij	kennis	te	hebben	genomen	van	het	huishoudelijk	
	 reglement	en	gedragsregels	van	Thetis	(te	vinden	op	www.thetisgendt.nl)	en	hiermee	in	te	
	 stemmen.
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Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, sportactiviteiten, festiviteiten en dergelijke. Ook willen wij wedstrijdverslagen en soms 
foto’s of filmpjes van u op de Thetis website plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming 
om uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Zwem- en Polo vereniging Thetis toestemming om 
gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef zwem- en polovereniging Thetis toestemming voor de hieronder aangekruiste 
gegevensverwerkingen: 
 
 
o Mijn naam en telefoonnummer beschikbaar stellen aan kaderleden (trainers) zodat zij mij kunnen 

benaderen. 

o Het publiceren[1] van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de Thetis website en 
Facebook alsmede in kranten en plaatselijke weekbladen (bijv. teamfoto met sponsoring, pupil van de 
week, etc.). 

o Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een 
reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 

[1] Zie de privacyverklaring voor exacte omschrijving omtrent publiceren van beeldmateriaal. 
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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 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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