
ALGEMENE INFORMATIE  
 

Zwemtijden zaterdag en woensdag 
Voor een actueel overzicht van de verschillende zwemtijden, kunt u terecht op onze website: 
www.heemsteedsereddingsbrigade.nl 
 
Video-opnames in het zwembad 
Hierbij willen wij u informeren over het maken van video-opnames tijdens de zwemlessen. Inciden-
teel kan het voorkomen dat er opnames worden gemaakt in het kader van de opleidingen van onze 
instructeurs. Deze videobeelden worden niet openbaar gemaakt of op andere wijze dan voor trai-
ningsdoeleinden worden gebruikt. 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van video-opnamen binnen de vereniging, dan verzoeken 
wij u, uw bezwaar kenbaar te maken door een email te sturen naar de ledenadministratie 
(ledenadministratie@heemsteedsereddingsbrigade.nl). Wanneer het gaat om opnames van individu-
ele kinderen, dan zal ten allen tijden een tweede specifiek schriftelijke toestemmingsverklaring ge-
vraagd worden. 
 

INSCHRIJFFORMULIER 2017 
(Gelieve in te vullen met blokletters; per formulier maximaal één lid inschrijven.) 

 

Ja, ik word tot wederopzegging lid van de Heemsteedse Reddingsbrigade 
 

Achternaam:  _________________________________ Geslacht: M / V 

Roepnaam:  __________________________________ Voorletters:  

Straat + nr:  _____________________________________  

Postcode:  __________________ Plaats:   

Telefoonnr. 1:  _______________________ 2:   

Emailadres:   

Geboortedatum:  ____________ Geboorteplaats:   

In het bezit van een geldig zwemdiploma A:   Ja / Nee 

In het bezit van een geldig EHBO-diploma:   Ja / Nee 

Zo ja, EHBO diploma is geldig tot:  

 

Bent u lid of eerder lid geweest van een reddingsbrigade: Ja / Nee  

Zo ja, mijn Sportlinknummer is:  

 

Eventuele medische indicaties: (die invloed kunnen hebben tijdens het zwemmen) 

  

 

Ondergetekende gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de vereniging (deze worden op verzoek bij de verenigingskassa verstrekt) en 

het ontvangen van de nieuwsbrief, per e-mail. 

 

Datum: Handtekening: (Onder de 18 jaar handtekening van ouder/voogd) 

 

___-___- 2017 ………………………………………………………….... 

Heemsteedse Reddingsbrigade 

opgericht 4 september 1919 
aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) 
Postbus 268 – 2100 AG Heemstede 



Heemsteedse Reddingsbrigade 

opgericht 4 september 1919 
aangesloten bij de Reddingsbrigade Nederland KNBRD 
Postbus 268 – 2100 AG  Heemstede 

Doorlopende machtiging           S€PA 

Incassant ID    : 
 
Omschrijving   : 
 
Naam HRB lid   : 
 
Naam Rekeninghouder  : 
 
Adres     : 
 
Postcode en Woonplaats  : 
 
Rekeningnummer (IBAN)  : 
 
Datum    : 
 
Handtekening 
 
 
 

 
Ledenadministratie: Ledenadministratie@heemsteedsereddingsbrigade.nl 
Penningmeester: Penningmeester@heemsteedsereddingsbrigade.nl 

 

Door ondertekening van dit formulier geef ik: 
 
a. de Heemsteedse Reddingsbrigade toestemming om: 

• een incasso-opdracht te sturen naar mijn bank, 

• de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven 

 
b. mijn bank om het bovengenoemde bedrag van mijn rekening af te schrijven 
     overeenkomstig de opdracht van de Heemsteedse Reddingsbrigade. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  
Neem hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

DEELNAME / CONTRIBUTIE 2017 
(Deelname van onderdelen aangeven. Bedragen zijn weergegeven in onderstaan-
de tabellen) 
 
GEBRUIK VOOR HET INVULLEN VAN DE TABEL DE ONDERSTE TABEL ALS 
REKENHULP VOOR HET TOTAALBEDRAG 

Basis Bedrag 

● Lidmaatschap *   

● Inschrijfgeld € 6,00 

Onderdelen Zaterdag   

O Junior Redden 1,2,3,4 **   

O Zwemmend Redden 1,2,3,4 **   

O Life Saver 1,2,3 ***   

O Waterhulpverlening ***   

O Wedstrijdploeg zaterdag ***   

O Trimploeg zaterdag ***   

O Onderwaterhockeytraining Zaterdag ***   

Onderdelen Woensdag   

O Wedstrijdploeg woensdag ***   

O Trimploeg woensdag ***   

O Onderwaterhockeytraining Woensdag ***   

O Veteranen *** + 

Totaal contributie   

Datum van 
inschrijving 

Lidmaatschap* 
  

Les Junior– en 
Zwemmend 
Redder  en 
Life Saver** 

Lid+Les 
+ 

Inschr. 

  Overig 
*** 

t/m 25-2 € 51,00 € 32,00 € 89,00   € 16,00 

t/m 25-3 € 46,00 € 28,00 € 80,00   € 16,00 

t/m 29-4 € 41,50 € 26,00 € 73,50   € 16,00 

t/m 27-5 € 37,00 € 23,50 € 66,50   € 16,00 

t/m 26-8 € 32,00 € 21,00 € 59,00   € 8,00 

t/m 30-9 € 22,50 € 14,00 € 42,50   € 8,00 

t/m 28-10 € 17,50 € 12,00 € 35,50   € 8,00 

t/m 25-11 € 13,00 € 11,00 € 26,00   € 8,00 

t/m 30-12 € 0,00 € 0,00 € 6,00   € 0,00 


