Inschrijfformulier lidmaatschap
ingaande 2020
2019
Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude

Voorletters en achternaam

…………………………………………………..man / vrouw

Roepnaam

……………………………………………………

Straat en huisnummer

……………………………………………………

Postcode en woonplaats

…………………………

Telefoon en evt. mobiel

……………………………………………………

Geboortedatum

……………………………………………………

E-mail

……………………………………………………

……………………

2020 op als
Ik geef me, ingaande het seizoen 2019,
jeugdlid (t.m. 22 jaar)
€ 55,00 per jaar + € 10,25 afdracht KNWV
❑ seniorlid
€ 72,50 per jaar + € 20,50 afdracht KNWV
❑ partnerlid (mijn partner is reeds lid)
€ 30,00 per jaar, geen afdracht KNWV
De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld, de afdracht aan het
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, jaarlijks door het KNWV.
❑

Favoriete watersportactiviteit
zeilen recreatief / competitief
❑ motorboot varen
❑ overig
❑

Ik ben, in beginsel en na vooroverleg bereid, incidenteel bij te springen als vrijwilliger
voor :
❑ een bar / keukendienst bij een evenement
❑ het verlenen van hand- en span-diensten bij een groots evenement, anders dan bar of
keuken
❑ het uitvoeren van kluswerk (onderhoud club-boten, clubschip, haven, groenvoorziening
etc.)
Informeer mij nader inzake :
training jeugd
❑ training volwassenen ( 4 donderdagavonden, veelal in mei/juni)
❑ ligplaats voor boot, op de wal of in de haven (maximale toegestane lengte 7,5 meter)
❑

Datum …………………………

Handtekening ……………………

(voor aanmelding jeugdlid, is handtekening van ouder of voogd benodigd)
Het ondertekende formulier kunt u inleveren in het clubschip (indien geopend),
of retour zenden aan WVA, Postbus 52, 3645 ZK Vinkeveen.
Of inscannen met handtekening en mailen naar secretariaat@wvavinkeveen.nl
Na de verwerking van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor het lidmaatschap. Het WVA jaar
loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk
gebeuren, via voornoemd post,- of mailadres. Let op: bij opzegging gedurende het jaar blijft het
jaarlidmaatschap én afdracht KNWV verschuldigd. Door dit formulier te tekenen geef je toestemming
je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met het privacy-beleid van de WVA zoals
gepubliceerd op het website.

Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude
Machtiging voor automatische afschrijving
Machtigen is gemakkelijk:
- u vergeet nooit te betalen;
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende
betalingen;
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boek of uw machtiging intrekken.
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor
geeft. Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode + woonplaats
en datum op de onderstaande machtiging, zet er uw handtekening onder en stuur de
machtiging naar:
Penningmeester WVA
Postbus 52
3645 ZK Vinkeveen Of mail een ingescand exemplaar naar
secretariaat@wvavinkeveen.nl
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank- of
giro kantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Mocht u uw lidmaatschap
opzeggen dan zal na schriftelijke opzegging aan het secretariaat van de verening de
machtiging worden ingetrokken.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Zijn er nog vragen? Stel deze gerust
aan de penningmeester van de WVA: Sander Pierrot, telefoonnummer 0297-262120

Machtigingskaart
- invullen in blokletters -

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Penningmeester Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude
Om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens
Contributie en/of trainingen van Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude
IBAN rekeningnummer

Naam en voorletters

___________________________________

Adres

___________________________________

Postcode en plaats

___________________________________

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op hierboven is vermeld
Datum
Handtekening
____________________

_________________________

