JA, IK MELD ME AAN ALS LID VAN DE OLD WATER DRAGONS
JEUGD & JUNIOREN
Naam:
Voorletters:

Roepnaam:

Geslacht: M/V
Telefoon GSM:

Telefoon thuis:

Geboortedatum:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mail:
Rekeningnummer [IBAN]:

t.n.v.

Tot 18 jaar
Handtekening:

Naam ouder/verzorger:
GSM ouder/verzorger:

CONTRIBUTIE 2018
De leeftijd op 1 januari 2018 is bepalend voor de indeling in jeugd of junioren.
Junior lid (14 t/m 20 jaar):

€ 100,- per jaar

Jeugd lid (jonger dan 14 jaar):

€ 50,- per jaar

LIDMAATSCHAP
Met het ondertekenen van dit formulier geef ik toestemming voor het opnemen van mijn gegevens in de
ledenadministratie van de Old Water Dragons en voor het delen van mijn gegevens met de NDBF.
Ik meld me aan voor (meerdere keuzes mogelijk):
Wedstrijden

Toertochten

Recreatief peddelen

De contributie wordt jaarlijks via incasso automatisch afgeschreven van uw rekening.

DOORLOPENDE MACHTIGING

S€PA

Naam incassant:

Old Water Dragons

Adres incassant: 		

Leeuweringerstraat 63

Postcode incassant:

3421 AB

Woonplaats incassant:

Oudewater

Incassant ID: 		

NL02ZZZ673479160000

Kenmerk machtiging:

Contributie Old Water Dragons

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Old Water
Dragons om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributie Old Water
Dragons en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Old Water Dragons. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.

Plaats/datum:

Handtekening rekeninghouder*:

Naam*:

Naam*:

Handtekening*:

*Bij minderjarigen handtekening & naam ouder/voogd

Deze aanmelding als lid van de Old Water Dragons kunt u gescand als pdf sturen aan secretaris@oldwaterdragons.nl
of per post naar Secretariaat Old Water Dragons, Leeuweringerstraat 63, 3421 AB Oudewater.
Z.O.Z.

Beste Ouder/verzorger,
Leuk dat uw kind lid wordt van de Old Water Dragons.
Wij vragen u zowel om dit formulier op beide zijden te ondertekenen. Met de ondertekening van dit
formulier gaat u akkoord met de volgende voorwaarden voor bij het lidmaatschap:
• De gegevens van uw kind zoals u opgeeft aan de andere zijde van dit formulier, worden opgeslagen in
onze ledenadministratie.
• Uw kind heeft een goede zwemvaardigheid, het is uw beoordeling als ouder/verzorger dat het
verantwoord is dat uw kind mee doet aan trainingen en wedstrijden in de Drakenboot.
• In verband met de veiligheid zal uw kind altijd de aanwijzingen van de trainer opvolgen. De trainer is de
baas in de boot. Niet luisteren = niet peddelen.
• Als de trainer bepaalt dat er een zwemvest moet worden gedragen, dan zal uw kind ook die aanwijzing
zonder verdere discussie opvolgen. Geen zwemvest = niet peddelen.
• Met toestemming van de trainer kan er na afloop van een training of wedstrijd gezwommen worden in
open water. U geeft toestemming dat uw kind na afloop van de training mag zwemmen in de Hollandse
IJssel of in ander open water als daar getraind wordt of een wedstrijd gepeddeld wordt. Indien u deze
toestemming niet wilt geven, dan kan uw kind geen lid worden van de Old Water Dragons.
• Indien uw kind jonger is dan 16 jaar, wordt u met uw mobiele telefoonnummer toegevoegd aan de
trainingsappgroep voor de Dragon kidz. Indien uw kind zelf een mobiele telefoon heeft, wordt hij/zij ook
toegevoegd. De appgroep is in principe bedoeld voor de kinderen om met elkaar te communiceren.
De ouders wordt gevraagd om mee te lezen, maar bij voorkeur niet mee te praten, tenzij het gaat
om planningszaken voor bijvoorbeeld een wedstrijd. Indien uw kind 16 jaar of ouder is, wordt uw
telefoonnummer niet in de app opgenomen.
• Heeft u vragen? In de app groep vindt u het mobiele nummer van Jeannon Spoorenberg (coördinator
Dragon Kidz). U kunt haar altijd een privé bericht sturen via WhatsApp. U kan ook mailen naar
secretaris@oldwaterdragons.nl. De jeugd vanaf 16 jaar heeft een eigen appgroep en wordt begeleid
door Jeroen Hotze. U kunt hem bereiken via secretaris@oldwaterdragons.nl
Ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden :

Naam:
Handtekening:

