
                                                           
         Tienen, 1 Januari 2023 

Beste Clubleden, 
 

Onze beste wensen voor het jaar 2023!  
Hopelijk kunnen we snel weer op onze oude manier genieten van het zwemmen. 

 
 

Voor 2023 werd het lidgeld als volgt vastgelegd: 
o € 100 per persoon 

o Vanaf het 3de
 familielid woonachtig op hetzelfde adres = € 65 per persoon 

o Mindervaliden = € 65 per persoon 

o Kinderen tot en met 3 jaar mogen zoals steeds gratis komen zwemmen! 
 

Betalen (enkel) via overschrijving op rekening nr. BE19 7343 9530 4412 met de mededeling 
“Lidgeld 2023”. 
 

Wij blijven zwemmen op maandag van 19u30 tot 20u30 en op vrijdag van 18u30 tot 19u30. 
Indien hiervan afgeweken zou worden, wordt dit via mail naar onze leden 
gecommuniceerd. 

 

Laten we er in 2023 samen een jaar met vele mooie zwemervaringen van maken! 
 

      Met vriendelijke groeten   Het bestuur 
 
 

Privacyverklaring Ledengegevens 
 

Aqua Tienen bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsuiten van je lidmaatschap (naam, 
geboortedatum, adres, telefoonnummer / GSM, gezinssamenstelling indien ook lid van Aqua Tienen en e-mailadres). 
Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank van Aqua Tienen, Groneshof 1 3300 Tienen. De gegevens 
worden tot maximum 3 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bewaard. 
De gegevens worden gebruikt voor: 

o Ledenadministratie 
o Ledenverzekering 
o Communicatie met de leden (uitnodiging, nieuwsbrief, praktische communicatie) 

Als je je gevens wil inkijken of corrigeren, kan dit steeds via mail aan Hilde Maes (Contact.AquaTienen@gmail.com) of Siebe 
Elsen (Webmaster.AquaTienen@gmail.com).   
Onze contactpersonen stellen alles in het werk om jou meteen verder te helpen. 
Aqua Tienen verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoongegevens na te leven. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrookje af te geven aan Hilde Maes of door te mailen naar 
Contact.AquaTienen@gmail.com 
 

Naam :            

Voornaam :            

Geboortedatum:   /  /                       

Adres :             

E-mailadres :                                                                                                                                                         

Telefoon/GSM : (+32)                                                                             
 

Bijkomend aan te sluiten personen (naam, voornaam, geboortedatum): 

              

              

              

mailto:Contact.AquaTienen@gmail.com

