Ouderen Zwemclub Oirschot is een zelfstandige vereniging en stelt
zich ten doel het zwemmen en bewegen voor inwoners van Oirschot van
50 jaar en ouder gemakkelijk te maken.
Zij stelt haar leden in staat tegen een tarief van € 20,00 per maand (in
2022), één uur per week op maandag-, dinsdag- of vrijdagmiddag gezond
en verantwoord in het zwembad bezig te zijn.
Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bedraagt € 10,00.
De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand.

Ouderen Zwemclub Oirschot inschrijf- en machtigingsformulier
Mevr. / Dhr. Voorletters en voornaam:…………………………………………
Achternaam:…………..…………………………………………………………..
Straat en huisnummer:……………………………………………………………
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………

De lessen “Meer Bewegen Voor Ouderen” worden gedurende een
half uur door gediplomeerde medewerkers van het zwembad gegeven
in Laco Sportcentrum Oirschot, De Kemmer 1.
Na de les is er gelegenheid om “vrij” te zwemmen, of naar het Turks
stoombad, het bubbelbad of de sauna te gaan.

Telefoonnummer:……………………..............................................................
Geboortedatum:………..................................................................................
IBAN rekeningnummer:…………………………………………………………..

Totaal wordt er volgens rooster gemiddeld 42 keer per jaar per groep
gezwommen, op maandag, dinsdag of vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.
In de maanden juli en augustus, gedurende de zomervakantie, zijn er
geen lessen.
Wilt u meer informatie over Ouderen Zwemclub Oirschot?
Wilt u een gratis proefles bijwonen? Dan kunt u een e-mail sturen naar
ozosecretariaat@gmail.com of bellen naar:
Ida Provoost, 013 5133445, secretaris of
André van Oort, 0499 572281, penningmeester.
U kunt zich opgeven voor de lessen door het invullen van het inschrijf- en
machtigingsformulier, en dat op te sturen naar:
Secretariaat Ouderen Zwemclub Oirschot
Ida Provoost
De Stille Wille 302
5091 WJ Oost-, West- en Middelbeers

E-mailadres:…………………………………………………………………….....
Ik wil zwemmen op maandag / dinsdag / vrijdag.

Hierbij machtig ik Ouderen Zwemclub Oirschot de contributie, maandelijks
en bij vooruitbetaling van mijn rekening af te schrijven.
Het inschrijfgeld wordt bij de eerste contributie geïnd.
Met het ondertekenen van dit formulier geef ik Ouderen Zwemclub
Oirschot toestemming om mijn gegevens te beheren, zoals beschreven
staat in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te vinden op de
website www.ouderenzwemcluboirschot.nl

Datum:……………………………Handtekening:………………………………..
Meer informatie vindt u op onze website
www.ouderenzwemcluboirschot.nl

