
  
Ledenfiche SPORTZWEMMEN 2021-2022 HZA vzw  

 
Graag gegevens op onderstaand formulier aanvullen en vervolgens ondertekend terugbezorgen aan de 
trainer of via mail naar secretaris@hzarduas.be en sportzwemmen@hzarduas.be 
  
Identificatiegegevens :  
Naam :                                
Voornaam :   
Geslacht :   
Geboortedatum :   
Nationaliteit :   
Rijksregisternummer: 
  
Adres :  
Straat en huisnummer :   
Postcode en gemeente :   
Alternatief adres (indien van toepassing): 
Straat en huisnummer :   
Postcode en gemeente :   
  
Communicatie :  
Telefoon of GSM ouder 1 :   
E-mailadres ouder 1 :   
Telefoon of GSM ouder 2 :   
E-mailadres ouder 2 :   
Telefoon of GSM lid :   
E-mailadres lid :   
  
Lidgeld : (te storten op rekeningnummer : BE40 9794 3466 2863 of via betalingsuitnodiging)   
 
2020-2021 1e lid  2e lid  3e lid  4e lid  
Aansluiting september-december € 100  € 95 € 90 € 85  
Aansluiting januari-april  € 80 € 75 € 70  € 65  
Aansluiting mei-juli  € 50 € 45 € 40  € 35  
  
Een attest voor de mutualiteit wordt automatisch per mail aan u doorgestuurd op bovenstaand 
mailadres, enkele weken na uitvoering van de betaling, maar ten vroegste begin oktober.  
  
Hoewel het vrij staat om op de 3 dagen naar het sportzwemmen te komen, hadden wij graag geweten 
welke trainingsmomenten uw voorkeur genieten :  
 
O Maandag       19u30 – 20u30  O Donderdag    19u30 – 20u30   O Zaterdag     08u30 – 09u30    

 
Publicatie foto’s :  
Volgens de wettelijke bepalingen en de wet op privacy dienen wij uw toestemming te vragen voor het 
gebruik van foto’s (website HZA, fotokast).  Foto’s worden genomen tijdens wedstrijden, evenementen 
en alle gelegenheden welke rechtstreeks verbonden zijn aan de zwemclub. Door ondertekening 
verklaart u zich akkoord, tenzij hieronder expliciet geen toestemming wordt gegeven. (foto’s kunnen 
altijd op eenvoudige vraag verwijderd worden).  
 
O U verleent geen toestemming  
  
Huishoudelijk reglement :   
Ondertekening van deze ledenfiche houdt in dat u akkoord gaat met het huishoudelijk reglement en 
gedragscode. U kan deze vinden op onze website www.hzarduas.be.  
  
Handtekening (voor minderjarigen tekent één van de ouders)  


