Aanvraagformulier voor lidmaatschap van W.Z.V. TRIDENT
2019

Ondergetekende:
Naam:
Voorletter(s):

Voornaam: _______________________________________

Adres:

__________________________________________________________

Postcode:

_________________ Woonplaats: _____________________________

Telefoon:

_________________ E-mail: _________________________________

Mobiele telefoon: __________________
Geboren te:

___________________

Geboortedatum:

Functie/Beroep: ____________________ Burgerlijk staat:

_____________________
______________________

Doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b.
Geeft door middel van het inleveren van dit formulier te kennen dat hij/zij lid wenst te
worden van de Wijkse Zeilvereniging “TRIDENT” te Wijk en Aalburg en dat hij/zij instemt
met de geldende regels ten aanzien van het aannamebeleid van de vereniging.
Voor het valideren van dit formulier heeft ondergetekende contact gezocht met de
volgende, bestaande leden van de Wijkse Zeilvereniging “TRIDENT”, welke door hun
ondertekening te kennen geven aanvrager te kennen en menen dat de kandidaat in de
toekomst een goed lid van de Wijkse Zeilvereniging “TRIDENT” kan worden.
Naam lid 1:
Adres:
Woonplaats:
Handtekening:
Naam lid 2:
Adres:
Woonplaats:
Handtekening:

□

Hierbij geef ik aan geen bestaande leden van de Wijkse Zeilvereniging Trident te
kennen, en wil graag kennis maken met het bestuur voor een volgende
bestuursvergadering.
N.B. Bovenstaande rubrieken svp correct invullen!

Waarom wilt u lid worden van de Wijkse Zeilvereniging “TRIDENT”?

De doelstelling van de Wijkse Zeilvereniging “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. Als vereniging doen we
daarom een beroep op de leden tot het verlenen van hand- en spandiensten in allerlei
vorm.
Als toekomstig lid vragen wij U daarom het volgende:
Bent u wel/ niet) * in de gelegenheid en in principe wel/ niet)* bereid om zich in te
zetten voor het welzijn van de vereniging.
Welke mogelijke werkzaamheden passen u het best?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Info boot:
Bent u reeds in het bezit van een boot?

Ja/nee) *

Indien ja, graag type en afmeting aangeven:
Type: motor /zeilboot) *:
Scheepsnaam:
Afmeting: lengte

breedte

diepgang

Welke verzekeringsvorm heeft u voor uw boot:

WA/ All Risk) *

Let op: Volgens artikel 8-2 van het havenreglement dient uw boot minimaal WA
verzekerd te zijn.
Wenst u in de toekomst in aanmerking te komen voor een ligplaats?

Ja/nee) *

Type: motor /zeilboot) *:
Afmeting: lengte

breedte

diepgang

Termijn waarin u denkt een boot te gaan kopen:
Hoe gaat u uw boot verzekeren:

WA/ All Risk) *

Algemeen:
Bent u lid of lid geweest van andere watersportverenigingen, zo ja graag hieronder deze
verenigingen vermelden:
1.

lid / lid geweest tot )*

2.

lid / lid geweest tot )*

3.

lid / lid geweest tot )*

*) doorhalen wat niet van toepassing is
Waarom hebt indien u van één van deze verenigingen lid bent geweest, het lidmaatschap
beëindigd:
1.
2.
3. Zijn er volgens u nog verdere zaken welke van belang zijn om uw aanvraag te
honoreren.

Aldus naar waarheid ingevuld, geef ik tevens toestemming om de volgende
persoonsgegevens: Naam, woonplaats, foto en reden van aanmelding, te delen met de
leden van WZV Trident.
Woonplaats:

Datum:

Handtekening:
S.V.P. volledig invullen. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet
in behandeling genomen.
Dit formulier, vergezeld van een recente foto, terugsturen:
Via de mail: secretaris@wzvtrident.nl.
Of via de post naar:
▪

Wijkse Zeilvereniging “TRIDENT”

▪

Postbus 43,

▪

4260 AA Wijk en Aalburg.

______________________________________________________________________
Niet in te vullen door de aanvrager.
Datum binnenkomst
(Datum binnenkomst is bepalend voor behandeling)
Formulier compleet ingevuld?

