Inschrijfformulier Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

Ingangsdatum lidmaatschap:
Bondsnummer:

(in te vullen door de brigade)

Algemene gegevens
Achternaam:
Roepnaam:
Voorletters:

Geslacht: Selecteer optie

Adres:
Postcode & Woonplaats:
Telefoon:

Mobiel:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

E-mail facturatie:
Eventueel ander e-mailadres voor nieuwsbrieven:
Vaardigheden
In bezit van zwemdiploma’s:
Opmerkingen (evt. ziekten zoals epilepsie, astma e.d.):
RBT voor en door vrijwilligers!
Net als vele andere verenigingen draait de Reddingsbrigade op de inzet van vrijwilligers. Er
worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd waar we vrijwilligers voor nodig
hebben. Vele handen maken licht werk en we verwachten dat jij of je ouders ook hun steentje
bijdragen. Uiteraard moet vrijwilligerswerk wel leuk zijn. Wij stellen onderstaande vragen,
zodat we je gericht kunnen vragen voor bepaalde taken.
Beroep (bij jeugdlid beroep van ouders/verzorgers):

Hobby’s (bij jeugdlid hobby’s van ouders/verzorgers):

Laan van Westroijen 99
4002 GW Tiel

Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden waar we altijd
vrijwilligers bij nodig hebben, kruis aan bij wat voor soort activiteiten het je leuk lijkt te helpen
(dit betekent niet automatisch dat je dit moet gaan doen!);
-

Humpendag (jeugdactiviteit)
Kampcommissie
Sinterklaasviering
Collectie Jantje Beton
Versturen verjaardagskaartjes
Bewakingen open water/discozwemmen
(lifesaver en/of EHBO vereist of intentie om hieraan deel te nemen)
Aspirant/Kader instructeur
Bestuur
Opknappen/onderhoud Waptap (clubhuis)
Onderhoud vloot
Promotie (flyers, clubblad, Facebook, website…)
Sponsorcommissie
Mozaïek leggen

Binnenkort word je benaderd door een van de vrijwilligers om te bespreken waar we jou voor
in kunnen zetten. Uiteraard mag je ons ook altijd aanspreken mocht je zelf suggesties
hebben. Als we met z’n allen de schouders eronder zetten, kunnen we al deze leuke
activiteiten blijven organiseren!
Communicatie
Voor het aan en afmelden van jeugdleden en eventuele extra communicatie is het mogelijk
toegevoegd te worden aan onze ouder WhatsApp groep.
Nee, geen interesse / Ja, dat wil ik met het volgende nummer(s):
Contributiebetaling
Voor het seizoen 2018/2019 bedraagt de hoogte van de contributie € 135 per jaar, het
inschrijfgeld bedraagt € 10. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar www.rbtiel.nl.
Om iedereen de mogelijkheid te bieden lid te worden bieden wij naast de mogelijkheid om
per jaar te betalen ook de optie aan dit per kwartaal te doen.
Contributiebetaling per kwartaal / jaar (graag omcirkelen wat van toepassing is)

Handtekening:

Datum:

(Indien minderjarig handtekening ouder/voogd)
Formulier graag uitprinten, ondertekenen en samen met het toestemmingsformulier inleveren
bij de instructeurs of penningmeester.

Afdrukken

Laan van Westroijen 99
4002 GW Tiel

