
 

Inschrijfformulier lidmaatschap 
 
Voornaam en achternaam  : 
Adres     : 
Postcode en woonplaats  : 
Telefoonnummer   :    
2e telefoonnummer ICE   : 
Geboortedatum   :  
zwemdiploma: A/B/C/  : 
 
 

Bijzonderheden die van belang zijn voor de training (bijvoorbeeld PDDNOS, ADHD, Autisme, Epilepsie etc.) 

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

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

……………… 

 

Datum aanvraag lidmaatschap   :………………………………………………………………………………………..

     

Bankrekening/IBAN nummer    :…………………………………………………………………………………………

  

 

Email       :………………………………………………………………………………………… 

 

Lidnummer Survivalrun Bond Nederland (SBN) :………………………………………………………………………………………… 

 

 

groepen Keuze aankruisen: Per jaar: 

Mini’s  6-9 jr  € 60,- 

Jeugd 10-11 jr  € 110,- 

Jeugd 12-17 jr  € 110,- 

Senioren 18 jr e.o.  € 130,- 

Zet een kruisje achter het type lidmaatschap waar u voor inschrijft. Let op: tarieven kunnen aangepast worden na besluit van het 

bestuur 

 

Ik heb het inschrijfformulier naar waarheid ingevuld 

Ik ga akkoord met al het bovenstaande en ik machtig Stichting Survivalbaan Eastersee tot 

wederopzegging voor het incasseren van bovengenoemde gelden. 

Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de 

bank worden ingediend. 

 

Datum:    Plaats:   Naam:     Handtekening* 

 

Graag  invullen  en ondertekenen, via scan mailen of opsturen naar:  

* indien lid < 18 jaar, dan dient de ouder/verzorger hier te tekenen 

 
 

Stichting Survivalbaan Eastersee    
t.a.v. ledenadministratie 

p/a Herenweg 38 

8536 TN Oosterzee   Website: www.sse.frl    Email: info@sse.frl 



 

 

Kleding 

Leden kunnen clubkleding aan  schaffen. Via de website kan een clubtight (met sponsorlogo’s erop) 

aangeschaft worden en evt. een club T-shirt. Hiermee bent u verzekerd van geschikte kleding. Het wordt 

zeer gewaardeerd een clubtight te dragen met onze sponsoren. 

Via de website onder het menu webshop worden meerdere kledingstukken aangeboden. Met logo van de 

club.  

Bij beschadiging of slijtage kunt u via de webshop nieuwe bestellen. In de winter is het verstandig om 

thermo ondergoed te dragen om warm te blijven. Handschoenen, loshangende kleding en het dragen van 

sieraden bij de trainingen zijn in verband met veiligheid niet toegestaan. 

Contributie 

groepen Aantal trainingen leeftijden trainingsdagen trainingstijden Per jaar Per kwartaal 
Mini’s  1x per week 6-9 jaar donderdag 18:00-19:00 €60,- € 15,- 
Jeugd  2x per week 10-17 jaar maandag 18:30-19:30  €110,- € 27.50 
Jeugd   10-17 jaar donderdag 19:00-20:00  Incl.  
Senioren 2x per week 18 jaar e.o ma/do 19:30-20:30  €130,- € 32.50 
Vrije training in overleg 
voor gevorderden met 
wedstrijdlicentie 

12-17 jr 
18 jaar e.o. 

zondag 9:00-12:00   

 

• Word je lid  in september, dan betaal je het volle bedrag tot 1 oktober van het volgende jaar, word je 

lid in april dan betaal je de helft tot oktober van hetzelfde jaar. 

• Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. 1 september is tevens de peildatum 

voor het vaststellen van de leeftijd voor de bepaling van de leeftijdscategorie voor het 

daaropvolgende seizoen. Dit wordt daarna ieder jaar automatisch een jaar verlengd, tenzij je uiterlijk 

4 weken voor 1 september schriftelijk opzegt. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te 

gebeuren via info@sse.frl. 

• Bij meerdere leden van één gezin, woonachtig op hetzelfde adres, betaalt het eerste lid het volle 

bedrag, krijgt het tweede lid € 15,= korting en krijgt het derde en volgende lid € 30,= korting. Alle 

korting wordt gelijk verdeeld over 4 kwartalen 

• U betaalt de contributie via automatische incasso per kwartaal 

Survivalrun Bond Nederland (SBN) 

Stichting Survivalbaan Eastersee is aangesloten bij de Survivalrun Bond Nederland (SBN). Lidmaatschap bij 

de SBN is verplicht voor alle sportende leden. U dient zich dan ook eerst aan te melden bij de SBN. Dit kan 

online via www.survivalbond.nl.  

Kosten hiervoor bedragen ongeveer € 17,50 per jaar. U ontvangt dan een lidmaatschap nummer van de SBN 

die u invult op het lidmaatschapsformulier van SSE. Zonder dit lidmaatschapsnummer kunt u geen lid 

worden van onze Stichting Survivalbaan Eastersee. Via de SBN is de sporter aanvullend verzekerd na een 

ongeval tijdens de trainingen of wedstrijden via de SBN. 

Zwemdiploma 

Een zwemdiploma is een vereiste. We hebben een waterbak in ons parcours en in de warmere perioden 
wordt er veel getraind op of in het water. Volwassenen kunnen volstaan met voldoende zwemvaardigheid. 
Zonder vermelding op het inschrijfformulier van welk diploma is behaald, kunt u geen lid worden van 
Stichting Survivalbaan Eastersee. 



 

Toestemmingsformulier AVG 
Met ingang van 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In kader 

van deze wet zijn wij verplicht toestemming (aan ouders) te vragen voor het verwerken en verstrekken van 

persoonsgegevens. Naast het opvragen van informatie verstrekt de Stichting Survivalbaan Eastersee 

persoonsgegevens aan derden. U kunt hier wel of geen toestemming voor verlenen en uw toestemming te 

allen tijde intrekken.  

Gegevens lid  
Naam lid:  

 
Geboortedatum:  

 
Ondergetekende (indien lid < 16 jaar, ondergetekende ouders/verzorgers van bovenstaand lid) geven 
toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van: Stichting Survivalbaan 
Eastersee: 
Toestemming gebruik persoonsgegevens: 
Trainers gebruiken de persoonsgegevens in verband met het geven van les. Het gebruik van deze 
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is.  
Toestemming gebruik beeldmateriaal (graag aangegeven per item of je wel of geen toestemming 
hiervoor verleent; doorhalen wat niet van toepassing is* ) 
De Stichting Survivalbaan Eastersee laat u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig 
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens wedstrijden en/of trainingen.  
 
U (of uw zoon/dochter) kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en 
video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij 
foto’s en video’s geen namen van leden. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw 
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 
16 jaar. Middels dit formulier vragen we u aan te geven waarvoor de Stichting Survivalbaan Eastersee 
beeldmateriaal van u/uw zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor 
welk doel de verschillende opties gebruikt worden. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming 
intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen 
beeldmateriaal van u / uw zoon / dochter gebruikt en gedeeld worden.  
 
Beeldmateriaal mag door Stichting Survivalbaan Eastersee gemaakt worden voor: 
 
De website van de SSE Er mag wel / geen* beeldmateriaal voor gebruikt worden 

Op sociale media van de SSE 
(facebook/instagram/pinterest etc) 

Er mag wel / geen* beeldmateriaal voor gebruikt worden 

Gedrukte media (krant) Er mag wel / geen* beeldmateriaal voor gebruikt worden 

De website www.lemsternijs.nl Er mag wel / geen* beeldmateriaal voor gebruikt worden 

De website: www.zfr.nl Er mag wel / geen* beeldmateriaal voor gebruikt worden 

Nieuwsbrief van de SSE Er mag wel / geen* beeldmateriaal voor gebruikt worden 

 

Ondertekening lid (of indien < 16 jaar ouder/verzorger) 
Datum:  
Plaats:  
Handtekening:  

(Graag ondertekenen en opsturen via mail of post: info@sse.frl  of p.a. Herenweg 38 8536 TN Oosterzee,                          
t.a.v. ledenadministratie Stichting Survivalbaan Eastersee) 
 


