Aanvraag voor lidmaatschap
Naam (voornaam + achternaam): _________________________________________________________
Straatnaam: _________________________________
Postcode: _________________

Nummer: _____________

Woonplaats: ________________________________

Telefoonnummer: ________________________________________________________
Geboortedatum: _____ / ______ / ________
Email adres: _____________________________________________________________
Ik heb kennis genomen van het Huishoudelijk Regelement en de Veiligheidsregels, te vinden op de website.
Volwassenen

Jeugd (<18 jr) &
studenten (<25jr)

Lidmaatschap

€ 80,-

€ 40,-

Stallingsplaats per plek

€ 40,-

€ 40,-

Entreekosten + lycra + borg sleutel (verplicht)

€ 55,-

€ 35,-

Totaal

€ --

Het lidmaatschap overmaken naar: IBAN NL63 INGB 0000 5504 28 t.n.v. Windsurfvereniging Allround
Het lidmaatschap vervalt door uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe seizoen (1 maart) schriftelijk op te
zeggen bij de secretaris. In geval men deze opzegtermijn niet in acht neemt, wordt het lidmaatschap automatisch
verlengd en is men derhalve verplicht de contributie voor het komend verenigingsjaar te voldoen.
Wil je dit formulier invullen en samen met een kopie geldig legitimatie en een ondertekend verzekeringsformulier
mailen naar info@surfclubwassenaar.nl
Aanvragers beneden de 18 jaar moeten dit formulier ook laten ondertekenen (naam en handtekening) door één
van de ouders/verzorgers.
Naam: __________________________________
Datum: _________________________________
Handtekening: ___________________________

Verklaring verzekering
Hierbij verklaar ik _______________________________________________________________
te ____________________________________________________________________________,

lid van de Windsurfvereniging Allround te Wassenaar (KvK 40410142), een Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. watersport te hebben afgesloten en zal aanhouden, zolang ik lid ben van
bovenstaande vereniging.

Deze verzekering dekt mij minimaal bij eventuele materiële- en/of letselschade, veroorzaakt door het door mij
uitoefenen van een watersport, zoals windsurfen, kitesurfen, golfsurfen of andere soorten van watersport, als lid
van de vereniging.

De verantwoordelijkheid voor het beoefenen van watersport, zoals boven omschreven, ligt volledig bij mij en
hiervoor kan ik de vereniging en/of bestuursleden niet aansprakelijk stellen.

Naam: __________________________________
Datum: _________________________________

Handtekening: ___________________________

Uitleg verzekering
De verklaring is bedoeld om je erop te attenderen dat tegenwoordig een WA-verzekering noodzakelijk is voor het
uitoefenen van een watersport. Het geeft ook aan dat de vereniging alles in het werk heeft gesteld om de leden
aan te wenden tot het afsluiten van een verzekering. Een verzekering is trouwens ook verplicht volgens het
Huishoudelijk Reglement.
Wij verzoeken je om de verklaring ingevuld te mailen naar info@surfclubwassaenaar.nl.
Mocht je de verklaring niet willen ondertekenen dan kun je géén lid zijn van de vereniging. Met andere woorden:
wil je lid worden en varen op/voor de Wassenaarse Slag, dan moet je dus de verklaring ondertekenen.
Mocht je geen verzekering hebben en deze willen afsluiten dan kun je o.a. terecht bij de Nederlandse Kitesurf
Vereniging (NKV), www.kitesurfvereniging.nl.

