
Bonaireaanse Aquatics Club 
Barracudas 
 

Inschrijfformulier  
 
Gegevens lid 
Achternaam: .................................................................................................................... 
Voornaam: ....................................................................................................................... 
Geboortedatum: .............................................................................................................. 
Adres: ............................................................................................................................... 
Telefoon: .......................................................................................................................... 
E-mail: .............................................................................................................................. 
Huisarts: ........................................................................................................................... 
Allergie, medicijnen: ........................................................................................................ 
Zwemdiploma A/B/C/D: .................................................................................................. 
Datum start lidmaatschap: ............................................................................................... 
 
Gegevens (pleeg)ouders/voogd 
Achternaam: .................................................................................................................... 
Voornaam: ....................................................................................................................... 
Adres: ............................................................................................................................... 
Telefoon: .......................................................................................................................... 
E-mail: .............................................................................................................................. 
 
Contactpersoon 
Volledige naam: ............................................................................................................... 
Telefoon: .......................................................................................................................... 
Relatie tot lid: ................................................................................................................... 
 
Voorwaarden lidmaatschap 

• Het lid heeft voldoende basisniveau zwemmen om mee te doen met de trainingen. 

• Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt $ 20,- (je krijgt een Barracudas badmuts).  

• De contributie mag in 12 maandelijkse termijnen betaald worden en bedraagt dan 
$ 30,- voor het 1e lid en $ 25,- voor elk volgend familielid. Bij betaling van de 
contributie voor het gehele jaar in 1 keer, dan is er sprake van een korting van 1 
maand en bedraagt de contributie $ 330,- voor het 1e lid en $ 275,- voor elk volgend 
familielid.  

• Contributie voor masters (25+) bedraagt $ 120,- per jaar. 

• Contributie voor stagiaires bedraagt $ 20,- per maand. 
De contributie dient vooruit per bank betaald te worden op MCB rekeningnummer 
111.536.07, ten name van BON. AQUATICS CLUB ‘BARRACUDAS’, Kaya Viol z/n, 
Bonaire onder vermelding van de naam van het lid. 

• De club geeft geen inschrijfgeld of contributie terug. 

• Leden dienen zich te houden aan de gedrags- en veiligheidsregels van de club. 
  



 
Aansprakelijkheidsformulier 
 
Door dit formulier te tekenen, ga ik akkoord, dat mijn kind: ............................................ 
lid wordt van de Bonaire Aquatics Club Barracudas. Ik geef mijn kind toestemming deel 
te nemen aan de zwem- en waterpolotrainingen, dryland trainingen en wedstrijden 
georganiseerd door de ‘Barracudas’. Mijn kind en ik zijn ons bewust van de risico’s van 
deelname aan deze activiteiten. Wij begrijpen ook dat trainers en/of coaches van de 
Barracudas EHBO verlenen aan mijn kind en het kind naar de huisarts of het ziekenhuis 
zullen brengen indien noodzakelijk. Noch het bestuur van de B. A. C. Barracudas, noch 
het bestuur van de Bonaire Aquatics Bond, noch de trainers of coaches, noch de 
werknemers en eigenaar van het zwembad zijn verantwoordelijk voor ongevallen, 
schade, gestolen of verloren voorwerpen, voor, tijdens of na activiteiten van de 
Barracudas. Dit betekent dat ik als ouder/voogd verantwoordelijk ben voor de 
(medische) kosten die ontstaan als gevolg van een ongeval van mijn kind of schade voor 
mijn kind. 
 
Ik begrijp dit formulier en ik ga akkoord met de inhoud, mede namens mijn kind. 
 
 
 
Handtekening kind: ............................................................. Datum: ................................ 
 
 
 
Handtekening (pleeg)ouder/voogd: ................................... Datum: ................................ 
 


