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Algemeen 
Geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat ZSC Oceanus 

zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. 

 

Verwerken persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

- Uw registratie bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) 

- Boekhouding, verrekening contributie. 

- Presentielijsten voor de trainers. 

Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens verwijderd.  

Uitzondering: de persoonsgegevens welke benodigd zijn voor de boekhouding.  

De belastingwetgeving verplicht ons deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 
Het is in het belang van de sporter dat de trainer op de hoogte is van een eventuele medische 

aandoening zoals bijvoorbeeld astma.  

 
Persoonsgegevens minderjarige. 
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als 

daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger.  

Deze verplichting geldt ook voor: 

- aanmelden voor een nieuwsbrief 

- inschrijven voor een bijeenkomst 

- aanmelden voor een uitstapje. 

Indien de inschrijving een minderjarig persoon betreft, dient het aanmeldings/wijzigingsformulier dan 

ook getekend te door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

 

Trainers/vrijwilligers. 
Al onze trainers/vrijwilligers, welke langs de badrand staan, zijn in bezit van een geldige Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG). Zij hebben tevens een vrijwilligers overeenkomst getekend met betrekking 

tot de bescherming van de persoonsgegevens.  

 

Huishoudelijk reglement 
Alle zaken, die van belang zijn bij het aangaan van het lidmaatschap van zsc Oceanus, staan vermeld 

in het huishoudelijk reglement. Dit reglement is te vinden via  

https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/huishoudelijk-reglement 

 

Contributie 
Ondergetekende weet dat de Oceanus contributie steeds verschuldigd is over de periode van ėėn 

verenigingsjaar (1 september t/m 31 augustus ).  Een SEPA machtigingsformulier voor automatische 

incasso van de contributie vind je op de laatste bladzijde van dit formulier. 

Wil men (gedeeltelijk) bedanken voor het lidmaatschap, dan moet vóór 15 juli van het lopende 

verenigingsjaar bij het bestuur schriftelijk opgezegd worden. Voor de waterpolo geldt dat er voor 15 

mei moet worden opgezegd. 

 

Trainingstijden 
Wijzigingen kan je doorgeven door een wijzigingsformulier in te vullen en deze te deponeren in de 

Oceanus brievenbus (Horeca Waterlelie, rechts op de wand naast het raam recreatiebad.)  

of per e-mail naar penningmeester@oceanusaalsmeer.nl .  

(lidnr, voornaam, achternaam, aanpassing trainingstijd volstaat.) 

 

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website https://www.oceanusaalsmeer.nl 

  

https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/huishoudelijk-reglement
mailto:penningmeester@oceanusaalsmeer.nl
https://www.oceanusaalsmeer.nl/
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N.a.w. 

 

Naam :  ……………………………………………………    M / V Geb dd: …………… 

 

 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pc /Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Telefoon :  …………………………… Calamiteitennummer: 06 …………………………… 

 

 

Email-adres : ………………………………………………………………… 

 

Eventuele medische zaken van belang tijdens trainingen/wedstrijden: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Trainingstijden, afhankelijk van team indeling.  

 

De trainingstijden zijn afhankelijk van het team waarin je wordt ingedeeld. Er wordt getraind op de 

volgende tijden: 

o Maandag 18.00 - 18.45 Zwemtraining waterpolo jeugd 

o Woensdag 21.30 -  22.30 Dames en heren selectie 1/2 

o Donderdag 18.00 - 18.45 Waterpolo training E-jeugd onder 11 

o Donderdag 18.00 - 18.45 Waterpolo training C-jeugd onder 15 

o Donderdag 18.45 - 19.30 Waterpolo training D-jeugd onder 13 

o Vrijdag 19.30 - 20.30 G-team 

o Vrijdag 19.30 - 20.30 Waterpolo training D-jeugd onder 13 

o Vrijdag 19.30 - 21.00 Heren 1/2/3 

o Vrijdag 21.00 - 22.00 Dames 1/2  

 

Zie ook https://www.oceanusaalsmeer.nl/waterpolo/trainen 

 

Privacy. 

 

JA/NEE * Mijn kind en/of ik geef toestemming dat hij of zij op foto’s mag die gepubliceerd kunnen 

worden op sociale media gerelateerd aan ZSC Oceanus.  

JA/NEE * Ik wil nieuwsbrieven van ZSC Oceanus ontvangen. 

(* Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij kennis heeft genomen van de bepalingen op pagina 1 van 

dit aanmeldings/wijzigingsformulier. 

 

 

Datum:   Handtekening:   

 

 

 

 

  

 
Wij verzoeken je dit ingevulde formulier te deponeren in de Oceanus brievenbus. (Horeca Waterlelie, rechts op 
de wand naast het raam recreatiebad.)  
  

https://www.oceanusaalsmeer.nl/waterpolo/trainen
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Doorlopende machtiging 

 

Indien u gebruik wilt maken van de incasso mogelijkheid dient uw het onderstaande 

machtigingsformulier getekend te deponeren in de Oceanus brievenbus.  

(Horeca Waterlelie, rechts op de wand naast het raam recreatiebad.)  

De contributie wordt dan gedurende het seizoen in 8 maandelijkse termijnen van uw IBAN rekening 

afgeschreven. 

 

Wenst uw geen gebruik wilt maken van automatische incasso, dan moet het volledige contributie 

bedrag binnen één maand na ontvangst van de contributie factuur te zijn bijgeschreven op de 

bankrekening van Zsc Oceanus. NL81INGB0001590914 onder vermelding van het lidnummer en het 

factuurnummer 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dit 

machtigingsformulier 

voldoet aan de SEPA standaarden.  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft U 

toestemming aan zsc-Oceanus een eenmalige 

incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank 

om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ZSC 

Oceanus. 

 

Naam : ……………………………………………….………………………………………. 

 

 

Adres : ……………………………………………….………………………………………. 

 

 

PC Woonplaats : ………………………………………………..……………………………………… 

 

 

IBAN : ………………………………………………..……………………………………… 

 

 

Plaats en datum Handtekening 
 

 
……………………………………………….., ……………………………………………….. 

 

SEPA Doorlopende machtiging 

Naam ZSC Oceanus 
Adres p/a Hornweg 331 
Pc en Plaats 1432 GL  AALSMEER 
Incassant ID NL81INGB0001590914 
Kenmerk = Uw lidnummer vermeld op 
  1e factuur 
 


