Watersport Vereniging Zeewolde(WVZ)
Inschrijfformulier Optimistzeilen 2021
Algemene gegevens
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam:
Roepnaam:

_____________________

___________________________________

Geslacht

:

jongen / meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum

:

(dd-mm-jjjj)

Adres

:

_______________________________________

Postcode

:

_____________

Woonplaats

:

_____________________________

Telefoonnummer

:

_____________________________

E-mail adres

:

__________________________________

Datum aanmelding

:

(dd-mm-jjjj)

Handtekening

:

_____- _____ - _________

_____ - _____ - _________

______________________________________

* Indien het nieuwe lid minderjarig is, dient een wettig vertegenwoordiger te
ondertekenen.
Handtekening (ouder/vertegenwoordiger): ___________________________
Ik heb geen zeilervaring / CWO-1 /CWO-2 / CWO-3 / Vorderingsstaat *
Indien beschikbaar, graag een kopie van de vorderingsstaat meesturen!
Mijn (andere) zeilervaringen zijn

: …………………………………………………………

Ik heb de volgende zwemdiploma’s

: ……………………………………………………….

Bijzonderheden (b.v. medicijn gebruik)

: ………………………………………………………..

* doorhalen wat niet van toepassing is.
o
o
o

o

Ik geef me op voor het Optimist zeilen op woensdag / vrijdag / maakt niet uit *
Ik wil eventueel graag gebruik maken van een huuroptimist (a € 125,/jaar)**
Ouder(s) zijn beschikbaar voor lesgeven /waldienst/hand- en spandiensten*
Ouder(s) zijn beschikbaar als zeilinstructeur / zeilinstructeur in opleiding.*

* doorhalen wat niet van toepassing is.
** het aantal is beperkt. Beschikbaar op basis van binnenkomst inschrijving.
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Inningsmachtiging lidmaatschapscontributie.
Ondergetekende machtigt hierbij, tot wederopzegging,
de Watersport Vereniging Zeewolde om van onderstaande
bankrekening jaarlijks de kosten zoals lesgeld, lidmaatschap en
eventuele huur van een optimist voor bovengenoemde
perso(on)en te innen.
IBAN Bankrekeningnummer :

____ - ____ - ____ - ____ - ____ - _____

Naam rekeninghouder

:

__________________________________

Adres

:

_______________________________________

Postcode

:

_____________

Woonplaats

:

____________________________

Datum machtiging

:

(dd-mm-jjjj) ____- ____ -_________

Handtekening: __________________________________
Dit formulier sturen naar:
jeugdcommissie@wvzeewolde.nl
Nadat WVZ uw aanmelding heeft ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging.

U bent van harte welkom op ons
clubschip de ”BOLSCHUIT”.

Het clubschip ligt op een mooie plek
in de Bolhaven te Zeewolde en is het
centrum van al onze activiteiten.
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