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Van harte welkom bij dè zwemvereniging van Drachten, DZ&PC!
Op de achterzijde van dit document, vragen we wat persoonlijke gegevens van u en het kind waar u de wettelijke
vertegenwoordiger van bent, die we nodig hebben voor de ledenadministratie. Deze gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en nooit aan derden verstrekt. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de SuperSpetters
trainer, een commissielid of het bestuur.
Als bestuur vinden we het belangrijk om vooraf enkele zaken (rechten en plichten) duidelijk gecommuniceerd te hebben.

Trainingen van de SuperSpetters
De trainingen van de SuperSpetters zijn (afhankelijk van de groep) op dinsdagen van 17:15 – 18:00u of op woensdag van 17:15
– 18:00u en op zaterdag van 08:00 – 09:00u. De trainer of contactpersoon vertelt u meer over de training(en) van de groep. Er
zal voorafgaand aan de eerste training een introductie bijeenkomst gehouden worden waarin u geïnformeerd wordt over de
opleiding SuperSpetters, de aanpak, doorlooptijden, examen en kunt u verder alle vragen stellen die u maar heeft.

Kosten van de SuperSpetters opleiding
De kosten zijn berekend op basis van de doorlooptijd van de opleiding (2 x per week les gedurende 10 maanden) en bedragen
600,00€. Maandelijks wordt er dus 60,00€ geïncasseerd nadat het formulier geregistreerd is bij de Ledenadministratie,
(ledenadministratie@dzpc.nl) en de Superspetter site van de KNZB. Dit is inclusief de KNZB bijdrage (waardoor de kinderen
ook verzekerd zijn) en materialen zoals flippers (zoomers). Badmuts en zwembril worden eenmalig verstrekt en zijn/blijven
van de kinderen.
Het lesprogramma is ingesteld op een doorlooptijd van 10 maanden waarin de kinderen hetzelfde niveau qua zwemmen
behalen als het oude Zwem ABC. Er bestaat de mogelijkheid dat door bv ziekte of andere redenen het nodig mocht blijken
om langer door te gaan. In dat geval zal er (na communicatie met de ouders) 1 kwartaal aan toegevoegd worden en er
eenmalig 150,00€ worden geïncasseerd. Hiermee wordt de garantie gegeven dat ieder kind de SuperSpetters opleiding
succesvol kan afronden.

Beëindigen SuperSpetters
Het lidmaatschap eindigt automatisch na het behalen van het diploma SuperSpetters (na 10 of 13 maanden).
Indien u (uw kind (eren) dit wenst kunt u natuurlijk ook lid worden van DZ&PC en verder gaan met zwemmen. Dat kan in
recreatieve zin, bijvoorbeeld snorkelen, reddend zwemmen of wereld zwemslagen maar ook door bij de wedstrijdafdelingen
te gaan zwemmen, dit zijn synchroon zwemmen, wedstrijd zwemmen en waterpolo.
Uw kind is van harte welkom om uit te proberen welke afdeling hem of haar het beste ligt, zij kunnen gratis 3 x meedraaien
in een van de andere afdelingen/lessen. Neemt u aub contact op met de trainer SuperSpetters (superspetters@dzpc.nl) of
met de ledenadministratie van DZ&PC.

Vrijwilligers
DZ&PC is een vereniging voor leden, maar ook door leden. Om de kosten laag te houden en de contributie betaalbaar, heeft
DZ&PC geen mensen in dienst. Alles wordt gedaan door vrijwilligers. Als jij (of jouw kind) lid wordt van DZ&PC, wordt van
jou ook verwacht dat je vrijwilligerswerk voor de vereniging doet. Dit kan zijn een keertje kantinedienst doen bij een
toernooi or wedstrijd, optreden als chauffeur bij een uitwedstrijd, meehelpen bij een sponsoractie of actief meedoen in een
van de (afdeling) commissies. Dit kun je verder bespreken met het bestuur van jouw afdeling.

Vertrouwenscommissie
Een veilige omgeving bieden voor iedereen is ons streven en dan niet alleen de fysieke omgeving maar ook de manier waarop
we met elkaar omgaan. Voor grensoverschrijdend gedrag is geen plek in onze vereniging, of dat nu seksuele intimidatie is, of
pesten, of discriminatie, of geweldpleging. Dit tolereren wij niet, nergens. Niet in het bad en niet in het clubhuis. Maar ook
niet in of met sociale media. Indien dit toch gebeurt, nemen wij daarop actie. Informeer de trainer/coach, of neem contact
op met 1 van de twee VertrouwensContactPersonen. Je vindt hun contactgegevens op de website.

Privacy Policy
DZ&PC heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maatregelen genomen ter bescherming
van de persoonsgegevens van haar leden. In dit geval betekent het dat DZ&PC de persoonsgegevens behandelt, bewerkt en
registreert in overeenstemming met het doel en nut van de vereniging en haar leden. De Privacy Policy is in zijn geheel na te
lezen op de website.
DZ&PC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat haar leden publiceren op hun privé facebook pagina’s,
WhatsApp groepjes, Instagram accounts of andere (sociale) media.
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Ondergetekende:
achternaam

tussenvoegsel(s)

voorna(a)m(en)

roepnaam

geboortedatum

geslacht

-

-

man/vrouw1

adres

postcode en plaats

vaste telefoonnummer van ouder(s)/voogd(en)

mobiel telefoonnummer van ouder(s)/voogd(en)

e-mailadres van de ouder(s)/voogd(en)

e-mailadres van de ouder(s)/voogd(en)

lidmaatschap gaat in per

IBAN (post-/bankrekeningnummer)

ten name van

 Meldt zich aan als lid bij DZ&PC voor de SuperSpetters opleiding.
I
II
III
IV

Gaat akkoord met automatische incasso van de contributie. De contributie wordt maandelijks afgeschreven van het genoemde
IBAN (deze incasso vervalt wanneer uw lidmaatschap van DZ&PC eindigt!).
Verklaart zich bereid vrijwilligerswerk bij de vereniging uit te voeren.
DZ&PC beheert de persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze Privacy
Policy is te lezen op de website van DZ&PC.
Beëindiging van het lidmaatschap kan per 1 januari of 1 juli schriftelijk of per email (ledenadministratie@dzpc.nl) met 1
kalendermaand voorloop, (dus voor 1 december of voor 1 juni).

 Gaat akkoord met de vastlegging van de ingevulde gegevens door DZ&PC tbv administratie,
communicatie & uitvoering van haar zwemactiviteiten.
 Gaat akkoord met het gebruik van beeldmateriaal op de DZ&PC website/twitter/facebook pagina’s
 Meldt de wijziging(en) van de ingevulde gegevens.
 Meldt zich af als lid van DZ&PC

Ondertekening:
plaats

datum

-

-

handtekening
Onderstaande in te vullen door DZ&PC
handtekening ouder/voogd (bij minderjarigheid)

Paraaf trainer
Paraaf secretaris

Ruimte voor opmerking(en), bijvoorbeeld allergie of medische indicatie:

1

Doorhalen wat niet van toepassing is.
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