
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hartelijk welkom bij ‘De Pinguins’. 
 
Na 2 keer gratis proefzwemmen kunt u middels dit formulier het lidmaatschap definitief maken. 
Graag ontvangen wij hiervoor onderstaand strookje ingevuld en ondertekend van u retour. 
 
Voor vragen of bij onduidelijkheden kunt u, het liefst ná de zwemlessen om 9.30 uur, of telefonisch, contact 
opnemen met één van onderstaande personen: 
 

- Linda Koning  alg. begeleidster      tel. 06-37453560 
- Willia Veltman  alg. begeleidster     tel. 06-13892810 
- Lidia Eeltink-Schilder ledenadministratie       
- Sabine Hartkamp instructrice  
- Brenda Kaars  instructrice 
- Jenny Kok  instructrice 
- Esther Tol  instructrice 
- Eva Skokanova  instructrice 

 
De contributie bedraagt € 18,00 per maand per zwemmend kind hetgeen in 12 termijnen rond de 10e dag van iedere 
maand automatisch door ons zal worden geïncasseerd. 
 
Indien er niet gezwommen kan worden door bijv. vakantie of ziekte, verzoeken wij u liefst ruim van tevoren  
Willia Veltman via pinguins.volendam@gmail.com hiervan in kennis te stellen.   
Dit kan ook evt. ’s morgens vroeg op 06-13892810  (bij voorkeur via een sms bericht). 
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk via:   
De Pinguins ledenadministratie, p/a Noordeinde 83, 1131 GE  Volendam of via e-mail: 
pinguins.volendam@gmail.com De opzegtermijn is 1 maand.   
 
Een vereniging als De Pinguins kan niet bestaan zonder duidelijke en heldere regels. Er wordt immers gewerkt met 
een grote groep kwetsbare kinderen en volwassenen. Hiervoor conformeren wij binnen De Pinguins aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een gedragscode: de gedragscode grensoverschrijdend 
gedrag. Deze privacy verklaring en gedragscode kunt u vinden op onze website: www.pinguins.nl 
 
Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Is er echt iets 
mis of maakt u zich grote zorgen? Dan kunt u op de website onze klachtenprocedure en het klachtenformulier 
raadplegen en/of dit melden aan de vrijwilliger/instructeur/coördinator. Is er behoefte aan een onafhankelijk 
meldpunt? Dan kunt u terecht bij het Vertrouwenspunt Sport te vinden op onze website. 

Wij hechten veel waarde aan het toezicht tijdens de lessen door de ouders. Bijgaand ontvangt u het formulier 
Toezicht-Check, een checklist speciaal voor ouders langs de baden.  
Vriendelijk verzoeken wij u hiervan goede nota te nemen. 

Wij wensen u veel zwemplezier en sportieve ontspanning bij ‘De Pinguins’. 
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Inschrijfformulier 
 

 

 

 

Nieuwe deelnemer 

Voornaam   : ____________________________________________________ 

Achternaam  : ____________________________________________________ 

Geboortedatum  : ____________________________________________________ 

Adres   : ____________________________________________________ 

Postcode  : ____________________________________________________ 

Woonplaats  : ____________________________________________________ 

Telefoon vast  : ____________________________________________________ 

Telefoon mobiel  : ____________________________________________________ 

E-mailadres  : ____________________________________________________ 

Naam ouders  : ____________________________________________________ 

Wil(len) evt. wel/niet vrijwilligersactiviteiten verrichten: _______________________________ 

 
 
 
 
 
Naam incassant  : Stichting de Pinguins 
Adres incassant  : Noordeinde 83 
Postcode incassant  : 1131 GE    
Woonplaats incassant : VOLENDAM 
Land    : Nederland   
Incassant ID   : NL05ZZZ412341520000 
                                                                       

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting De Pinguins om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting De Pinguins.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

 Naam rekeninghouder  : ________________________________________________________________ 

 Adres     : ________________________________________________________________ 

 Postcode   : ____________ Woonplaats: _________________________________ 

 Land     : Nederland   

 Rekeningnummer [IBAN]   : ______________________________  

 Datum               : ______________________________ 

 Plaats:      Handtekening: 

 ___________________________   ______________________________ 

Het ondertekende machtigingsformulier kunt u opsturen naar bovenvermeld adres of (gescand) mailen naar: dick.tol@mza.nl.   

Inleveren bij Linda Koning of Willia Veltman tijdens de zwemlessen is ook mogelijk. 

Doorlopende machtiging S€PA 
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