Aanmeldingsformulier
Beste toekomstig zwemlid,
Aqua Bedum is een OMNI zwemvereniging die bestaat uit een moedervereniging (Aqua Bedum) en 3
subverenigingen. Omdat wij een OMNI vereniging zijn kunnen wij een breed aanbod aan zwemmogelijkheden
bieden voor de leden waarbij plezier in het zwemmen en respect voor elkaar kern elementen zijn. Wij
stellen ons dan ook als doel: maatwerk leveren aan de leden.
Dit maatwerk bestaat uit: het zwempakket, de zwemtijden, meedoen aan activiteiten aangeboden door de
bonden en invloed hebben op de hoogte van de contributie.
De individuele wensen kunnen hieronder aangegeven worden door de vakjes aan te kruizen welke
overeenkomen met de wensen. Per onderwerp kunnen meerdere mogelijkheden aangekruist worden.
Zwempakket
Aan welke lessen zou je deel willen nemen, mag ook een combi van onderstaand aanbod zijn, of een pakket 2
keer/ week (in dit geval voor het gewenste pakket aangeven hoe vaak).
 Reddingsbrigade (automatisch lid van de KNBRD)
 Zwemvaardigheid
 Wedstrijdtraining
 Trimzwemmen
 Wedstrijdzwemmen (automatisch lid van de KNZB)
Zwemtijden
Hoe lang zou een training moeten duren en hoe vaak per week wil je zwemmen.
 ½ uur training (€ 31,00 per kwartaal)
 ¾ uur training (€ 39,50 per kwartaal)
 2 keer een ½ uur training ( € 51,00 per kwartaal)
 1 keer een ½ uur en 1 keer ¾ uur training (€ 58,00 per kwartaal)
 2 keer ¾ uur training (€ 63,00 per kwartaal)
 3 keer training (€ 70,00 per kwartaal).
Bonden
Wil je lid zijn van een bond
 Wil trainen voor een reddingszwemdiploma’s (betaal je contributie aan de KNBRD)
 Wil je wedstrijden zwemmen tegen andere zwemverenigingen (betaal je contributie aan de KNZB)
Persoonlijke gegevens
Naam:

……….…………………………………

Geboortedatum: .……………..….……….

Adres, postcode en woonplaats:

……………………………………………………………………………………………..

E-mail adres:

……………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

………………………………….………

Opgave datum:

.……………..….……….

Rekening- of gironummer:

………………………………………….

Ter name van:

.……………..….……….

Het formulier graag inleveren bij een van de trainers of mailen naar de secretaris: secretaris@aqua-bedum.nl
Bij Aqua Bedum wordt de contributie geïnd middels automatische incasso.
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