
               AANSLUITINGSFORMULIER     O  JEUGD/COMPETITIE 

               O  WATERPOLO 

               O  TRAINER/OFFICIAL 
 

 Vak voorbehouden voor de clubadministratie 

 

 

Ledenbestand Club :                  ……………. 

 

Ledenbestand Vlaamse Liga :    ……………. 

 

LIDKAARTNUMMER : …… 
 

       Kasboek :                         ……………. 

 

       Boekhouding :                  ….………… 

 

 

Naam : ………………………………..…..………  Voornaam : ……………………….….……… 

Geboortedatum : .…./…../…….. Geboorteplaats : ………………………… Geslacht : O M  O V 

Adres : …………………………………………..…………….. Nummer : ………..  Bus : ……… 

Postbus : …………… Woonplaats : …………………………………… Nationaliteit : ………..… 

Telefoon : ………………………………….….  GSM : ……………………………………….….. 

E-mail: ……………………………………………………………………..………………………. 

Ondergetekende verklaart dat beeldmateriaal van zoon/dochter genomen tijdens trainingen en activiteiten: 

o mag gebruikt worden om te publiceren op de website. 

o NIET mag gebruikt worden om te publiceren op de website. 

 
Ondergetekende, verklaart tevens kennis genomen te hebben  van de reglementen, de wet op de privacy, de 

verzekeringsovereenkomsten die ten behoeve van de club en de zwemsport werden afgesloten, de 

vrijheidsregeling zoals die vervat zijn in het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar en doping, zoals 

die vermeld zijn op www.dzo.be en in de informatiebrochure van de zwemvereninging DZO vzw die men kan 

downloaden op forum.dzo.be. Men verklaart tevens dat men op het moment van inschrijving geen lichamelijk 

letsel heeft dat de zwemsport in de weg zou staan en regelmatig een medisch onderzoek zal ondergaan dat 

toelaat de zwemsport te beoefenen. 

 

 

Ondergetekende verklaart, dat het lidgeld van € …..…  voor de periode  van …../…../20……. tot en met 

…../…../20.…., binnen de 10 dagen zal overgeschreven worden op rekening van de zwemclub DZO vzw.  

 
Handtekening aanvrager, (Indien -18jarige, mede handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger) 
 

 

Naam : …………..…………………………… Handtekening ……………………………  Datum ……………………                               

 

Voor Akkoord, 
 

Naam bestuurslid: ….…………………………    Handtekening……………………………  Datum …………………. 

 

Dendermondse   Zwemvereniging   Olympos     v.z.w. 
 

Secretariaat   : Postbus 29 - 9200 Dendermonde                            Vereniging zonder winstoogmerk 

Rekeningnr.  : BE21 0689 3093 5703      Aangesloten bij de KBZB - VZF 

Bic               : SPAA BE22                                                             Gesticht in 1970 

Exemplaar bestemd :   voor het nieuw aangesloten lid  -  voor het secretariaat  -  voor de financiële dienst   

 

http://www.dzo.be/

