Kanovereniging FLEVO
Dwaalpark 2, 1622KZ Hoorn
Opgericht 17 mei 1965
Kamer van Koophandel nr. 40624455
Aangesloten bij het Watersportverbond
www.kv-flevo.nl

epkoster@ziggo.nl

Aanmeldings- en machtigings formulier:
Ondergetekende

versie aug 2017

Verklaart:
1. bekend te zijn met het feit, dat de contributie per maand per automatische incasso dient te worden
voldaan. In geval van achterstallige betaling wordt, bij beslissing van het bestuur, overgegaan tot
royement met onverminderde plicht tot betaling verhoogd met incassokosten;
2. bekend te zijn met het feit, dat een inschrijfgeld van 12,50 euro verschuldigd is en dat dit bedrag bij
de eerste contributie-inning wordt ingehouden;
3. bekend te zijn met het feit, dat voor het verkrijgen van een sleutel voor de kanoloods een statiegeld
is verschuldigd van 25,- euro; min. leeftijd zie ons huishoudelijk reglement.
4. kanovereniging Flevo en de bestuursleden niet aansprakelijk te zullen stellen voor enig verlies of
schade aan eigendommen en letsel hem/ haar overkomen en dat alle activiteiten, waaraan hij/ zij
deelneemt , zullen geschieden voor eigen risico en verantwoording;
5. bekend te zijn met het feit, dat slechts het pand en toebehoren van kanovereniging Flevo verzekerd
zijn en dat een privé kano niet onder deze verzekering valt.
6. zich te zullen houden aan de regels, gesteld in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement van
kanovereniging Flevo;
7. de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te hebben ontvangen;
8. geen contributieschuld of anderszins schulden te hebben bij een andere bij het Watersportverbond
aangesloten vereniging. Dan wel niet als lid van een dergelijke vereniging te zijn geroyeerd;
9. te kunnen zwemmen;
10. bij beëindiging van het lidmaatschap dit tenminste vier weken voor het eind van het jaar per
aangetekend schrijven te zullen mededelen aan het secretariaat.

Naam:
Voornaam:
Geb. datum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Vaste tel. nr.:
Mobiel tel. nr.:
Lid per:
Lid geweest van:
Bezit wel/ geen kano (doorhalen wat niet van toepassing is) Type/ kleur:
E-mail adres:_________________________________________________________________
IBAN rekeningnummer: _______________________________________________________
Dit bankrekeningnummer staat op naam van: _________________________________
Te _______________________________________(woonplaats)
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Accoord bestuur: ………………………… naam, dd …..-……-2………..
Indien minderjarig dient dit inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.

