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AANSLUITINGSFORMULIER ZWEMCLUB GEEL 
G-zwemschool 

 
Gedeelte in te vullen door de (ouders van de) zwemmer (DRUKLETTERS AUB) 

Naam 
 

Voornaam 
 

Geslacht 
 

Geboortedatum 
 

Rijksregisternummer 
 

Straat + nummer 
 

Postcode + gemeente 
 

Telefoon 
 

GSM 
 

E-mail  (drukletters aub) 
 

 

1ste 2de 3de 4de 5de lid van het gezin aangesloten bij ZGEEL 

 

Bij overgang:  was tot nu toe lid van zwemclub  

 
Ondergetekende bevestigt dat dit naar waarheid is ingevuld en verklaart zich akkoord met dit 
lidmaatschap. 
 
Datum:       Handtekening (ouder(s) of zwemmer): 
 
 
 
 
 
 
Gedeelte in te vullen door Zwemclub Geel 

Nummer toegangskaart:    Betaald:      

about:blank
about:blank
about:blank
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VRAGENLIJST MET BETREKKING TOT DE ZWEMLESSEN 
 

1. Medische gegevens + individuele aanpak 
 

Voorbeeld:  
- autisme, epilepsie, diabetes, … 
- gedrag, straffen en belonen en hoe, … 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

 

2. Interessant voor ons om te weten: 
 

- of een bijeenkomst tussen jullie, als ouders, en ons, als begeleiders, nuttig lijkt om 
doelstellingen te verduidelijken, afspraken te maken, bepaalde aanpak te bespreken, ... 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 
  

 

- wat de verwachtingen van jullie als ouder zijn met betrekking tot de zwemlessen 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 

- wat de verwachtingen van jullie als ouder zijn ten opzichte van ons al begeleiders 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 

- of jullie het interessant zouden vinden om na elke lessenreeks een evaluatie te krijgen van de 
vorderingen van uw kind/kinderen 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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3. Algemene opmerkingen 

Voorbeeld: suggesties, positieve of negatieve opmerkingen, …. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

 

 

Beste leden, 
 
Een aantal trouwe sponsors van ZGEEL wensen geheel vrijblijvend hun producten aan u allen voor te 
stellen. Dit daar zij menen een aantal aantrekkelijke aanbiedingen te hebben. Zij hebben aan het 
bestuur gevraagd om namen en adressen van u allen ter beschikking te krijgen.  
 
Het bestuur heeft laten weten slechts te kunnen ingaan op deze vraag onder volgende voorwaarden: 

1. Aanbiedingen mogen enkel schriftelijk of via mail doorgestuurd worden. Het is niet de 
bedoeling dat iemand telefonisch benaderd wordt; Het doorsturen van aanbiedingen moet 
eveneens tot een minimum beperkt blijven, om te voorkomen dat wij dagdagelijks bestookt 
worden. 

2. Indien iemand onder jullie aangeeft niet geïnteresseerd te zijn, dan moet deze wens 
gerespecteerd worden; 

3. Uw gegevens mogen door de sponsor voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Tevens 
mogen deze gegevens door de sponsor ook niet doorgegeven worden.  

4. Belangrijkste: de gegevens zullen enkel door de club doorgegeven worden indien jullie 
akkoord zijn. 

 
Bijgevolg: indien je niet wenst dat je persoonlijke gegevens worden gebruikt, gelieve dan volgende 
verklaring te vervolledigen : 
 

 

………………………………………………………………………… (Naam + voornaam) gaat niet 
akkoord met het ter beschikking stellen van zijn/haar persoonsgegevens voor 
commerciële doeleinden” 
 
 
 
…………………………………………………………………..  
 
(handtekening van het lid/ van de wettelijke vertegenwoordiger indien -18 jaar) 

 

Sportieve groeten, 
 
Het bestuur van ZGEEL 
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