
Soort jaar kwartaal

jeugdlid  t/m 15 jaar € 113,00 € 29,25

Gelijktijdig inleveren : pasfoto | gezondheidsverklaring | kopie zwemdiploma       zie achterzijde voor de leefregels

Geeft zich op als: Lid / zaterdag lid*

Naam:

Bovenstaande persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven en opgenomen worden 
in de centrale ledenadministratie van Reddingsbrigade Nederland

Emmeloord,
(datum)

e-mail (ivm nieuwsbrief):

Telefoon:

Geboren op:

Woonplaats:

Geboorteplaats:

Indeling groep (In te vullen door NOPTUNUS):Hoogste Reddingsbrigade diploma:

De contributie voor het seizoen 2017 / 2018 bedraagt 

Handtekening:

REDDINGSBRIGADE NOPTUNUS    
Aanmeldingsformulier    

Mobiel (voor noodgevallen):

Voorletter(s):

 man / vrouw *Roepnaam:

Postcode: 

Adres:

jeugdlid  t/m 15 jaar € 113,00 € 29,25
seniorlid 16 jaar e.o. € 121,00 € 31,25
zaterdag t/m 5 jaar € 0,00 € 0,00
zaterdag 6 t/m 15 jaar € 72,00 € 19,00
zaterdag 16 jaar e.o., € 76,00 € 20,00
Inschrijfgeld eenmalig € 5,00

* doorhalen wat niet van toepassing is

Opzeggingen dienen schriftelijk bij de ledenadministratie te 
geschieden voor 1 september of 1 februari.

Handtekening:   Betaling in kwartalen:  

ja / nee *

Indien jonger dan 18 jaar handtekening  
ouder / voogd  * of  wettelijk vertegenwoordiger:

(naam)

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Datum:

De contributie loopt van september t/m augustus en wordt voldaan 
door automatische afschrijving.

Reddingsbrigade NOPTUNUS om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap.

MACHTIGING
Ondergetekende houder van onderstaande rekening verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 

Handtekening:

IBAN nummer:                      



Leefregels zwemlessen Reddingsbrigade Noptunus 
 

Wij zijn blij om jou als lid van onze verenging te hebben. Het is de bedoeling dat alle leden op een goede en 
prettige manier gebruik kunnen maken van de aangeboden faciliteiten in en rond het zwembad. Hiervoor heeft 
het bestuur van de Reddingbrigade Noptunus een aantal leefregels opgesteld. Wij vragen u deze regels na te 
leven, zodat voor een ieder het plezier in het zwemmen gewaarborgd is. 
 
Algemeen 

 Het is verboden te rennen in de kleedruimtes, gangpaden, douches en bij  zwembad.  
 Als je niet met kleren aan hoeft te zwemmen, dan moet je voor het betreden van het zwembad eerst 

douchen. 
 Het is verboden voor leden om in de materiaalkast te komen en materialen te gebruiken. Instructeurs 

en andere kaderleden mogen spullen uit de materiaal kast halen. 
 Het is niet toegestaan eigen ballen en ander speelgoed mee te nemen naar de lessen of vrijzwemmen. 
 Volg altijd de instructies van de instructeurs / Kaderleden op. Lichamelijk of verbaal geweld wordt niet 

getolereerd. 
 Laat waardevolle spullen zoals geld, sieraden etc. thuis. Reddingsbrigade Noptunus neemt géén 

verantwoordelijkheid op zich voor geleden schade aan goederen bij verlies of diefstal.  
 Laat de kleedlokalen schoon achter voor eventuele volgende gebruikers.  
 Blijf van andermans spullen af.  
 Zwemkleding is altijd verplicht. Indien met kleren aan gezwommen wordt, heb je hier de zwemkleding 

altijd onder. Meisjes/vrouwen dragen een badpak (dus geen bikini, muv zaterdagzwemmen). Voor de 
jongens/heren is het niet toegestaan een onderbroek onder de zwemkleding te dragen. 

 Schoenen uit! Het is niet toegestaan in het zwembad schoeisel te dragen die elders ook wordt 
gebruikt. Overschoenen zijn verkrijgbaar bij de kassa van het zwembad. 

 Onnodig hard schreeuwen wordt niet toegestaan. 
 Zowel ongewenste als gewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 
 Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in het zwembad. 
 Niet duiken als de borden dit aangeven 
 

Lessen 

 Niet duiken als de borden dit aangeven 
 

Lessen 
 Zorg dat je tijdig voor je les aanwezig bent in het zwembad, liefst 10 minuten voor aanvang.  Voor het 

eerste blok geldt dat je om 18:20 naar de kleedkamers mag. Ben je te vroeg, wacht dan even in de hal 
van het Zwembad. 

 Bij verhindering, meldt je je voor 17:00 uur af bij Teunie Clement: 0527 – 61 35 52 of bij je instructeur. 
 Leden met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden verzocht hier melding 

van te maken bij de TC (in het Jurylokaal). In overleg kan dan worden bepaald of er meegezwommen 
kan/mag worden. 

 
Vrij Zwemmen 

 Vrijzwemmen in het kleine instructiebad (na de lessen) uitsluitend onder toezicht van een kaderlid van 
Reddingsbrigade Noptunus. 

 In het kleine instructiebad wordt niet gedoken! 
 In het kleine instructiebad is alleen zwemkleding toegestaan. Heb je dus les met kleren aan, dan deze 

bij het instructiebad uit. 
 Tijdens het vrijzwemmen wordt er niet geduwd, getrokken, geschopt, geslagen. Ook niet voor de lol. 

Nekgrepen/wurgrepen, onderwater duwen en op elkaar klimmen is niet toegestaan, ook niet 
spelenderwijs. Bij overtreding hiervan wordt je uit het bad gezet! 

 
Bij het niet naleven van onze leefregels kan elk kaderlid actie ondernemen richting het lid (tijdelijk aan de kant zitten, of voor die dag 
de toegang tot het bad ontzeggen). Bij herhaaldelijk niet nakomen van de regels zal na overleg met het bestuur vervolg acties worden 
bepaald. In het ergste geval betekent dit schorsen of royeren van het lidmaatschap. 


