
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam

nuttig en onmisbaar

Aanmeldingsformulier

O  Ik word lid van de Reddingsbrigade
O  Ik word rustend lid van de Reddingsbrigade
O  Ik word varend redden-lid van de Reddingsbrigade
O  Ik word donateur van de Reddingsbrigade en schenk € …… per jaar.

Achternaam + voorletters: …………………………………………………
Roepnaam: ………………………………………………………...…(M/V)
Adres: ……………………………………………………………….............
Postcode + woonplaats:……………………………………………….......
Telefoonnummer: ……………………………………………….....……….
E-mailadres:……………………………………………………………........
Geboortedatum: …………………………………………………………….
Geboorteplaats: …………………...………………………………………..
Ik heb mijn A-diploma gehaald op: …....… -.…...… - .…..…. 
Overige zwemdiploma’s + data: …………………………………………..
                          .………………………………………….
(Medische) Bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het zwemmen 
en/of sociaal functioneren in een groep: 
………………………………………...………………................................
………………………………………...………………................................
Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met het privacybeleid 
(www.hgrb.nl/avg). Tevens geef ik een doorlopende machtiging af voor het 
innen van de contributie en eventueel andere verschuldigde bijdragen aan de 
vereniging. Voorafgaand aan de incasso ontvangt u altijd een e-mail. 
Incassant ID: NL55ZZZ403227370000

Keuze incassoperiode (doorhalen wat niet van toepassing is):
•  Per half jaar       •  Per kwartaal
Rekeningnummer waar incasso van afgeschreven dient te worden:

........................................................................................
Houd rekening met een opzegtermijn van drie maanden.

Datum:     Handtekening:

..........-.........-.........  
Bij minderjarigen moet de handtekening van een ouder of verzorger zijn. 
Dit ingevulde formulier mailen naar ledenadministratie@hgrb.nl

Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam ~ Sluisweg 142b 3371 EX ~ Hardinxveld-Giessendam
KvK Rotterdam 40.32.27.37  ~ IBAN NL15RABO0325004978



Reddingsbrigade Hardinxveld Giessendam is in 1965 opgericht en heeft circa 
250 leden. We hebben als doelstelling om verdrinkingen te voorkomen en zijn 
aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland. 

Zwemmen is in het waterrijke Nederland een noodzakelijke vaardigheid. 
Veel kinderen halen daarom gelukkig al op jonge leeftijd hun zwemdiploma. 
Bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam geven onze vrijwilligers 
tijdens uitdagende lessen veel aandacht aan de zwemtechniek en 
conditie. Zo worden onder andere duiken en zwemslagen op een speelse 
wijze aangeleerd of verbeterd. Daarnaast worden technieken aangereikt 
waarmee je jezelf en anderen kunt redden. Denk hierbij aan het vervoeren 
van drenkelingen, het omgaan met reddingsmiddelen en het toepassen van 
bevrijdingsgrepen om los te komen van een paniekerige drenkeling. Elk 
jaar worden nieuwe onderdelen aangeleerd, zodat er jaarlijks een diploma 
behaald kan worden. 

Na het behalen van de juiste diploma’s en leeftijd is het mogelijk om met de 
opleiding tot varend redder te starten. Hierbij leer je om mensen te kunnen 
redden vanaf een boot doormiddel van samenwerking en reddingstechnieken. 
De kennis en kunde wordt in de praktijk toegepast bij de beveiliging van 
evenementen en de inzet van onze landelijk oproepbare eenheid.

Wat biedt Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam?
• Ben je in het bezit van je A-diploma? Dan word je bij ons opgeleid tot 
 zwemmend redder. Daarbij kun je jaarlijks een diploma behalen.
• Ook aan de conditie wordt gewerkt. Door de wekelijkse zwemtraining
	 blijf	je	fit	en	is	het	mogelijk	om	deel	te	nemen	aan	wedstrijden.
• Na het bereiken van de juiste leeftijd en de juiste diploma’s kun je lid 
 worden van onze Varend Redden ploeg.
• Naast het zwemmen worden er door de Jeugdcommissie (JC) leuke 
 activiteiten georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bowlen, een 
 sinterklaasmiddag, een barbecue en het nieuwjaarsontbijt.
• Je wordt door clubblad De Boei op de hoogte gebracht van alle 
 verenigingsnieuwtjes.

Voor al deze activiteiten betaal je in 2021 de volgende contributie:
• Juniorleden t/m 15 jaar:  € 119,00 per jaar
• Seniorleden vanaf 16 jaar: € 138,00 per jaar
 Rustende leden:   € 41,80   per jaar
• Toeslag Varend Redden: € 25,00   per jaar
• Varend Redden lidmaatschap: € 69,00   per jaar
• Inschrijfkosten:   € 10,00   eenmalig

Wil je meer weten of lid worden van onze vereniging? 
Dan nodigen we je uit om mee te doen met een les of zwemtraining. 
Op woensdag zijn we van 19.00 - 21.00 uur in zwembad De Duikelaar, op 
vrijdag van 18.30 - 21.00 uur. Neem voor meer informatie contact op met 
opleidingen@hgrb.nl of neem een kijkje op onze website: www.hgrb.nl.


