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AANMELDINGSFORMULIER WACHTLIJST
De Amsterdamse Reddingsbrigade heeft als doel de verdrinkingsdood te voorkomen. Daarom geven wij
lessen zwemmend redden en leren wij anderen gewoon zwemmen voor het zwemABC. Onze lessen worden
vrijwel altijd gegeven door gediplomeerde instructeurs, zodat een goede kwaliteit van de lessen gewaarborgd
is.
Onze lessen vinden plaats in de volgende zwembaden:
Sloterparkbad Zaterdag
18.00 uur – 19.00 uur
Noorderparkbad Donderdag
18.00 uur – 19.00 uur
Helaas! Op dit moment is er nog geen plaats in één van onze groepen. Wij bieden u daarom dit formulier
aan. Als u onderstaande gegevens nauwkeurig invult, plaatsen wij u/uw zoon/dochter op onze wachtlijst. Als
er dan weer een plaats vrijkomt in één van onze groepen, sturen wij u een oproep per post of per e-mail.
Oproepen via de wachtlijst gebeurt altijd op volgorde van aanmelding.
Tot het moment van oproepen, bent u aan ons géén enkele betaling verschuldigd. U betaalt pas als uw zoon/
dochter kan deelnemen aan de lessen.

U wordt verzocht onderstaande vragen met blokletters in te vullen.
Naam

: _______________________________________________________ M/V

Voornaam

: ___________________________ Voorletters : ____________________

Straat + Huisnummer : ___________________________________________________________
Postcode

: __________________ Woonplaats

: _________________________

Telefoon

: __________________ Mobiele telefoon: _________________________

E-mailadres

: ___________________________________________________________

Geboortedatum

: __________________ Geboorteplaats : _________________________

Datum inschrijving wachtlijst: _______________________________________________________
De aanmelding heeft betrekking op zwemmend redden/elementair (gewoon) zwemmen* (Doorhalen
wat niet van toepassing is)
_________________________________

__________________________________________

(Plaats)

(datum)

________________________________________

(Handtekening)

In te vullen door het bestuur
Opgenomen in de wachtlijst

Voorkeur zwembad

Datum eerste oproep

_________________________________________________________________________________
Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (K.N.B.R.D.)

Opgeven reeds behaalde zwemdiploma’s
Om te weten in welke groep we u/uw kind moeten indelen, verzoeken wij u hieronder aan te geven
welke zwemdiploma’s u/uw kind al heeft behaald.
Diploma

Behaald op

GEZONDHEIDSPROBLEMEN
Graag weten wij van te voren of wij rekening moeten houden met evt. gezondheidsproblemen, zoals hartproblemen,
epilepsie e.d. of ADHD en autisme e.d. In sommige gevallen passen wij hierop de groepsgrootte aan.
Evt. gezondheidsproblemen : ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (K.N.B.R.D.)

