Postbus 182
7400 AD Deventer
www.reddingsbrigadedeventer.nl
bestuur@reddingsbrigadedeventer.nl

Bij deze ontvang je van ons de inschrijfformulieren om lid te worden van Reddingsbrigade Deventer. Bij deze
willen wij jou van harte welkom heten.
Hieronder een korte uitleg over de formulieren die ingevuld moeten worden.
Het eerste formulier is voor onze ledenadministratie met o.a. uw naam, adres, contact gegevens etc.
Het tweede formulier is voor de betaling van de contributie. Hiervoor maken wij gebruik van automatische
incasso conform de SEPA regels.
Het laatste formulier is een gezondheidsverklaring. Voor ons is het belangrijk om inzicht te hebben in de fysieke
gezondheid van onze leden. Dit inzicht wordt ook vereist door Reddingsbrigade Nederland, de overkoepelende
bond waar wij bij aangesloten zijn.
SEPA machtiging
Voor de contributie en andere kosten, zoals de examenkosten en eventuele deelname aan het jeugdweekend,
maken wij zoveel mogelijk gebruik van automatische incasso. Hiermee willen we voorkomen dat er (veel)
contant geld in omloop is binnen de vereniging. Bovendien is daarmee de controle eenvoudiger en er minder
kans is op onduidelijkheid over wel of niet betaald hebben.
Alvorens een bedrag te incasseren zullen we u, conform de SEPA voorwaarden, ruim van tevoren via de e-mail
op de hoogte brengen.
Mocht u vragen hebben over de incasso en/of de machtiging neem dan contact op met ondergetekende.
Gezondheidsverklaring
Het werk van de Reddingsbrigade is fysiek en mentaal soms zwaar. Het is daarom van belang om goed inzicht te
hebben in de (gezondheids)beperkingen van onze brigadeleden. Dit is met name bedoeld om te voorkomen dat
er vervelende of gevaarlijke situaties ontstaan tijdens verenigingsactiviteiten of examens. Voor de
volwassenleden is dit tevens van belang voor de juiste structuur en eventuele inzet bij bewakingen en
hulpverleningen. Door Reddingsbrigade Nederland is voorgeschreven dat ieder lid van een brigade een
"gezondheidsverklaring" invult en afgeeft. De gezondheidsverklaring is maximaal één jaar geldig. Wij vragen bij
aanvang van het lidmaatschap een gezondheidsverklaring en daarna jaarlijks een nieuwe. Belangrijk te melden
is dat voor deelname aan alle activiteiten welke door of namens een bij Reddingsbrigade Nederland
aangesloten reddingsbrigade wordt georganiseerd er ten alle tijde een geldige gezondheidsverklaring
noodzakelijk is. Zonder geldige gezondheidsverklaring mag conform deze regeling niet deelgenomen worden
aan enige verenigingsactiviteiten en zeker niet aan activiteiten welke niet door onze eigen brigade worden
georganiseerd, zoals examens, wedstrijden, marathons en (kader)opleidingen.
Op de gezondheidsverklaring staat een aantal aandoeningen genoemd, welke indien van toepassing aangekruist
moeten worden. Als er aanvullende of specifieke informatie gegeven kan worden, verzoeken wij dit op de
achterzijde te schrijven of apart bij te voegen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze veelal privacy
gevoelige informatie. De eventueel aanvullende informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld..
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Reddingsbrigade Deventer

Boyd Heemskerk
Penningmeester/ledenadministratie

Postbus 182
7400 AD Deventer
www.reddingsbrigadedeventer.nl
bestuur@reddingsbrigadedeventer.nl

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Sportlinknr (indien bekend):
Voorna(a)m(en)
Roepnaam

Initialen

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

man / vrouw

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail adres(sen)
Datum ondertekening
Handtekening

Handtekening ouder of verzorger
(bij minderjarige leden)

Deze aanmelding inleveren aan het bad bij de instructeur of per post opsturen naar het postadres.
De inschrijfkosten bedragen € 17,50. De contributie bedraagt vanaf 1 april 2019 voor leden tot en
met 14 jaar € 39,50 per kwartaal en voor leden vanaf 15 jaar € 51,25 per kwartaal. De hoogte van de
contributie wordt jaarlijks per 1 april vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Informatie over de Reddingsbrigade Deventer is te vinden op onze website.

*** OOK DE S€PA-MACTHIGING OP DE ACHTERZIJDE INVULLEN ***
Voor de betaling van de contributie maken wij bij voorkeur gebruik van automatische incasso via een
doorlopende machtiging. Ook voor de overige betalingen, zoals de examenkosten, maken wij bij voorkeur
gebruik van de automatische incasso. Dit is eenvoudiger voor u én voor ons. Hiermee wordt voorkomen
dat u contant geld moet betalen en dat er veel contant geld binnen de vereniging in omloop is.
Reddingsbrigade Deventer moet voor de incasso-opdrachten voldoen aan de strenge eisen die door
banken aan de EURO-incasso worden gesteld.
Zo spoedig mogelijk na het verwerken van de inschrijving en de machtiging ontvangt u van ons per mail
het machtigingskenmerk. Hiermee kunt u incasso`s van de Reddingsbrigade Deventer herkennen.

Doorlopende machtiging

S€PA

Naam

: Reddingsbrigade voor Deventer en Omstreken

Adres

: Postbus 182

Postcode

: 7400 AD

Woonplaats

: Deventer

Land

: Nederland

Rekening incassant

: NL86 RABO 0314 5630 08

Incassant ID

: NL91 ZZZ 4065 0040 0000

Kenmerk machtiging

: wordt per mail toegezonden

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Reddingsbrigade voor Deventer en
Omstreken, hierna de Reddingsbrigade, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
bedragen van uw rekening af te schrijven wegens contributie en kosten van deelname aan activiteiten, en uw
bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Reddingsbrigade. De Reddingsbrigade zal u via het hieronder vermelde e-mail-adres, welke desgewenst op de
website van de Reddingsbrigade gewijzigd kan worden, voortijdig op de hoogte stellen van naar de bank
verzonden opdracht(en), conform de S€PA regels.
Deze machtiging is onlosmakelijk verbonden aan het lidmaatschap van de op dit formulier vermelde persoon
van de Reddingsbrigade voor Deventer en Omstreken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt
automatisch deze machtiging.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden
Gegevens van het lid waarvoor de machtiging wordt afgegeven
Lidnummer
:
Naam lid

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Gegevens van de rekeninghouder/crediteur
Naam rekeninghouder

:

e-mailadres rekeninghouder

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Ondertekening door rekeninghouder
Plaats en datum

Handtekening rekeninghouder

GEZONDHEIDSVERKLARING

t/m17jaar

Ondergetekende
vader moeder voogd/voogdes vandeminderjarige:
relatiecode
naam

geslacht

geboorteplaats

geboortedatum

18+

GEZONDHEIDSVERKLARING
relatiecode
naam

geslacht

geboorteplaats

geboortedatum

VERKLAART:
Dat bovengenoemde minderjarige mag deelnemen aan de opleidingen en het examen voor zwemmend en/of
varend redden en/of wedstrijden waarbij de bepalingen van het geldige Examen Reglement worden
gehandhaafd.
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit, dat het bovenstaande verhoogde eisen stelt aan de fysieke
toestand van de deelnemer en verklaart kennis te hebben genomen van de factoren welke hieronder zijn
opgenomen.
Ondergetekende verklaart jegens de organisatie die de opleiding en het examen verzorgt, alsmede de
Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, het risico van het deelnemen aan voornoemde
opleiding, examen en/of wedstrijden te aanvaarden en de beide genoemde instanties uitdrukkelijk van iedere
aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover deze aansprakelijkheid betrekking heeft op gebeurtenissen die
voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s. Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risico
geven bij sportbeoefening, in het bijzonder zwemmend redden. ALGEMEEN
diabetes (suikerziekte) / breuken
HART EN VAATAANDOENINGEN, aangeboren of later ontstaan:
benauwdheid
na inspanning hartkloppingen
snelle vermoeiheid al of niet
AANDOENINGEN VAN HET
bronchitis

ADEMHALINGSSTELSEL astma /

AANDOENINGEN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL
duizeligheid / flauwtes / wegrakingen / epilepsie (vallende ziekte)
AANDOENINGEN VAN HET GEHOOROORGAAN
middenoorontstekingen / loop-oor / gat in het trommelvlies
Vraag bij enige twijfel advies aan uw huisarts of behandelend specialist.
Doe dit ook na iedere belangrijke ziekte, in het bijzonder infectieziekten en operaties.

Deze gezondheidsverklaring is 1 jaar geldig (vanaf afgiftedatum). Zonder
ondertekening is deze gezondheidsverklaring niet geldig.
datum :

handtekening:

