
WIJKSE ZEILVERENIGING TRIDENT
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      Postbus 43, 4260AA Wijk en Aalburg 
Rabo IBAN NL38RABO0373303580 

 ING IBAN NL69INGB0001196534 

Aanvraagformulier voor het lidmaatschap van WZV TRIDENT 

Ondergetekende wil lid worden van WZV TRIDENT te Wijk en Aalburg: 

Naam  : ____________________________________________________ 

Voorletter(s)  : ______________ Voornaam:  ___________________________ 

Adres             : ____________________________________________________ 

Postcode : _____________________ Woonplaats    : _________________ 

Telefoon        : _____________________ GSM     : _________________ 

Email  : _____________________ Geboortedatum: _________________ 

De aanvraag moet ondersteund worden door 2 leden, die daarbij te kennen geven dat de 
aanvrager in de toekomst een goed lid van de WZV TRIDENT kan worden. 

Naam lid 1 : __________________________________________________ 

Adres            : __________________________________________________ 

Woonplaats : __________________________________________________ 

Handtekening of bevestigings email toegevoegd: 

Naam lid 2 : __________________________________________________ 

Adres            : __________________________________________________ 

Woonplaats : __________________________________________________ 

Handtekening of bevestigings email toegevoegd: 

□ Ik ken geen bestaande leden van de WZV Trident. In plaats daarvan wil ik graag 

kennis maken met het bestuur. Aankruisen indien van toepassing. 

Waarom wilt u lid worden van WZV TRIDENT? Aankruisen wat van toepassing is.

□  Ik wens in aanmerking te komen voor een ligplaats.  

Vul ook het aanvraagformulier voor een ligplaats in. 

□  Ik wens in aanmerking te komen voor het gebruik van de helling. 

Vul ook het aanvraagformulier voor het gebruik van de helling in. 

□  Ik wens deel te nemen aan het roeien met de St Ayles Skiff. 

Vul ook het aanmeldformulier voor het roeien in.

□  Overige redenen/opmerkingen: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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De doelstelling van WZV Trident is om aan iedereen de mogelijkheid te bieden om 
watersport in alle mogelijke facetten te beoefenen. Als kleine vereniging proberen we 
daarom de kosten laag te houden. Wij doen daarom een beroep op de leden tot het 
verlenen van hand- en spandiensten in allerlei vorm. Als toekomstig lid vragen wij je 
daarom om je in te zetten voor het welzijn van de vereniging indien u daar in de 
gelegenheid voor bent. 

Welke mogelijke werkzaamheden passen u het best?: __________________________ 

______________________________________________________________________ 

Met deze aanmelding geeft u toestemming om de volgende persoonsgegevens te delen 
met de leden van WZV Trident: Naam, woonplaats, foto’s en reden van aanmelding. 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

Datum  : ______________________ 

Handtekening:  

  __________________________________________________________ 

Dit formulier, met een recente foto, sturen naar: 

secretaris@wzvtrident.nl Of via de post naar:  WZV Trident 
Postbus 43 
4260 AA Wijk en Aalburg. 

S.V.P. volledig invullen. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren kunnen niet in 
behandeling worden genomen. 

______________________________________________________________________ 

Niet in te vullen door aanvrager 

Datum binnenkomst: _______________________ 
(Datum binnenkomst is bepalend voor behandeling) 

Formulier compleet ingevuld? □ Ja □ Nee
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