Inschrijfformulier

Hoekse Watersport Vereniging.

S.v.p. invullen in blokletters en retourneren aan:
H.W.S.V. Postbus 37, 3150 AA Hoek van Holland of naar e-mail: secretaris@hwsv.nl
Geslacht
Man / Vrouw *
Soort lid
Watersport lid / Donateur
Naam
-----------------------------------------Voornaam
-----------------------------------------Adres
-----------------------------------------Postcode + Woonplaats
-----------------------------------------Geboortedatum
-----------------------------------------Geboorteplaats
-----------------------------------------Geboorte land
-----------------------------------------Telefoon privé
-----------------------------------------Telefoon mobiel
-----------------------------------------E-mailadres
-----------------------------------------Beroep
-----------------------------------------Rijbewijs : Ja / Nee *
Watersport : Zeilen, Vissen, Kiten, Windsurfen, Kajakken, Golfsurfen, Suppen,
Strandhengelen en Waterskien *
Werkbeurt/Bardienst : -----------------------------------------Bent u in het bezit van een Boot/Catamaran of
anders : -----------------------------------------: -----------------------------------------Ondergetekende verklaart de zwemkunst machtig te zijn.
*S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
Verklaring
Ondergetekende verklaart hiermede de statuten, het huishoudelijk reglement en de
veiligheidsvoorschriften van de Hwsv te hebben doorgelezen en daarvan kennis te
hebben genomen, zoals vermeld op de website www.hwsv.nl.

Hij/Zij verklaart het (aspirant) lidmaatschap van de vereniging te aanvaarden en zich
stipt aan deze reglementen en voorschriften te houden, verplicht zich tevens om in dit
kalender jaar deel te nemen aan instructieavonden en andere watersport- activiteiten
van de vereniging. Doet hij/zij dit niet, dan verloopt automatisch zijn/haar
lidmaatschap aan het einde van het jaar.
Ondergetekende verklaart voorts alle aansprakelijkheid van de Hwsv. en/of haar leden
uit te sluiten ter zake van dood of verwonding van ondergetekende en zijn/haar
gezinsleden en mede ter zake van schade en/of verlies van goederen toebehorende
aan of in gebruik bij ondergetekende of zijn/haar(mede-) varen in enig vaartuig,
behorende tot de geregistreerde vloot van de Hwsv. Hij/Zij vrijwaart zowel de
vereniging en / of haar leden tegen alle aanspraken te dezer zake van de zijde van
ondergetekende, zijn/haar familieleden, rechtverkrijgende en / of derden.
Voor minderjarigen is ondertekening van onderstaande verklaring door een van de
ouders of door voogd(des) noodzakelijk.
Mede-ondergetekende,...........................................
Verklaart dat hij/zij rechtens de ouderlijke macht uitoefent over de hierboven
genoemde minderjarigen en verklaart voorts dat hij/zij akkoord gaat met het (mede-)
varen van genoemde minderjarige in enig vaartuig behorende tot de geregistreerde
vloot van de Hoekse Watersport Vereniging.
Handtekening ouder of voogd (es ) -------------------------------------------Ondergetekende verklaart de zwemkunst machtig te zijn.
Aldus naar waarheid ingevuld.
Plaats -------------------------Datum ------------------ Handtekening--------------------Machtigingsformulier
(U dient onderstaand formulier te allen tijde in te vullen)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
HWSV Postbus 37, 3150 AA Hoek van Holland
Om van zijn / haar onder genoemde bank – of girorekening bedragen af te schrijven
wegens contributie, boten/autoplaats, kast, huur plankstalling, huur kajakstalling of
zeilkoker.
Iban nummer en bank : ---------------------------------------------Naam + adres
: ---------------------------------------------Postcode + Woonplaats : ---------------------------------------------Ondertekening

: ----------------------------------------------

Krachtens Hoofdstuk 2 Lid 2.3 van het huishoudelijk reglement bent u pas lid, als
Het secretariaat het inschrijfformulier heeft ontvangen en u aan uw geldelijke
verplichtingen heeft voldaan.

