
De Franeker Zwemclub FZC’54 SEPA 
 

 

 

Inschrijving / Machtigingsformulier 
 

Allereerst heten wij je heel hartelijk welkom bij F.Z.C.’54.  
Om je inschrijving goed te kunnen verwerken, verzoeken wij je het formulier volledig in te vullen 
(zowel het inschrijvingsformulier als de toestemmingsverklaring) en te mailen naar info@fzc54.nl of in 
te leveren bij je trainer. Voor leden tot 18 jaar dient een van de ouders/voogd mede te ondertekenen. 

 
Voornaam: ____________________________________________ 
 
Tussenvoegsel: ____________________________________________ 
 
Achternaam: ____________________________________________ 
 
Straat: ____________________________________________ 
 
Huisnummer: ____________________________________________ 
 
Postcode: ____________________________________________ 
 
Plaats: ____________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________________________________ 
 
Tel. mobiel: ____________________________________________   

Geslacht: ____________________________________________   

Geboortedatum: ____________________________________________   

Inschrijfdatum: ____________________________________________   

E-mail: ____________________________________________   

Categorie: _________________ (Techniekschool, Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Trim, Master) 

   

 

     

Zwemt op: 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag  

        
(graag aankruisen op welke dag(en) er gezwommen wordt) 

 
 

Penningmeester F.Z.C.’54 W. de Vries Skilpaed 28 9035 AN Dronrijp e-mail penningmeester@fzc54.nl   
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan zwemclub F.Z.C.’54 om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 
bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
zwemclub F.Z.C.’54. Incassant ID: NL 19ZZZ400007690000 
Voor de contributie verwijzen wij u naar onze website www.fzc54.nl/contributie. 
 
 

IBAN:  
  
Naam:  
 

 

PC/Plaats: 
 

Plaats: Datum: 
 
Handtekening: Handtekening ouder/voogd: 
 

 
 

mailto:penningmeester@fzc54.nl
http://www.fzc54.nl/contributie


 
 
 

Toestemmingsverklaring 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Om dit te kunnen doen, willen wij uw gegevens gebruiken 
voor communicatiedoeleinden. Daarnaast is het noodzakelijk dat uw gegevens in bepaalde gevallen 
(uitvoering lidmaatschap en deelname aan wedstrijden) met derden worden gedeeld. Bij wedstrijden 
of evenementen kunnen foto’s/ filmpjes worden gemaakt en deze kunnen op onze website/ social 
media worden geplaatst. Het gebruik van uw gegevens kan alleen als u ons daar toestemming voor 
geeft.  
 
Met dit formulier geef ik ……………………………. (naam invullen) (verder: ondergetekende) F.Z.C.’54 
(verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 
 

 Het delen van mijn persoonsgegevens met de KNZB teneinde mijn F.Z.C.’54 lidmaatschap te 

kunnen uitvoeren.   

 

 Het delen van mijn persoonsgegevens met andere zwemverenigingen voor inschrijven voor en 

deelname aan wedstrijden.   

 Het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet/ social media. 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere zwemverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze 
verklaring eveneens door een ouder of voogd te worden ondertekend. 
 
Naam ouder/voogd……………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd….…………………………………………………………………………………. 
 


