
 
 

Reddingsbrigade Paal 13 Callantsoog & Groote Keeten 

Inschrijfformulier  

Persoonsgegevens 
 

Achternaam  Geslacht  M / V 

Voorletters  Geboortedatum           –           –           

Voornaam  Geboorteplaats  

Adres  Telefoon nr. privé  

Postcode  Telefoon nr. mobiel 06 -  

Woonplaats  E-mail adres  

 

Gegevens ouder/verzorger indien minderjarig: 

Achternaam  Telefoon nr. mobiel 06 - 

Voornaam  E-mail adres  

  

Lid of donateur  
 

 Ik wil lid worden van de vereniging    Ik wil donateur worden van de vereniging 

  

Diploma’s en licenties 
 

Ik ben in het bezit van de volgende (zwem)diploma’s:    

 Zwemdiploma A Behaald op: ____________   Jr. Lifeguard  Behaald op: ____________ 

 Zwemdiploma B Behaald op: ____________   Lifeguard  Behaald op: ____________ 

 Zwemdiploma C Behaald op: ____________   Sr. Lifeguard  Behaald op: ____________ 

 

 Rijbewijs B  Behaald op: ____________   Marifoon Basis Behaald op: ____________ 

 Rijbewijs BE  Behaald op: ____________   Marcom A  Behaald op: ____________ 

 Rijbewijs T  Behaald op: ____________   Marcom B  Behaald op: ____________ 

        

 EHBO  Behaald op: ____________   Vaarbewijs Deel I Behaald op: ____________ 

 _____________ Behaald op: ____________   Vaarbewijs Deel II Behaald op: ____________ 

  

Betalingsgegevens 
 

 Ik wil betalen per overschrijving    Ik wil betalen per automatische incasso*  
 
* Hierbij machtig ik Reddingsbrigade Paal 13 tot schriftelijke wederopzegging om jaarlijks het bedrag van de verenigingscontributie, 

zwemgelden, opleidingskosten en eventuele overige verenigingskosten van mijn rekening af te schrijven. Minimaal 14 dagen van te 
voren wordt er een factuur over het te betalen bedrag aan mij verzonden. Het terugboeking recht is 56 dagen na incasso. De 
penningmeester kan er ook voor kiezen om als nog een factuur te sturen, met het verzoek om het zelf over te maken.  

 

Bankrekening gegevens: 

IBAN rekening  Ten name van  

  

Ondertekening 
 

Datum           –          – 20 Handtekening (indien minderjarig: handtekening ouder/verzorger) 

   
Dit formulier ingevuld retour naar de ledenadministratie; Johan Thiry, Sinckelsant 36 Callantsoog, email ledenservice@rbcallantsoog.nl. 
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