AANVRAAGFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP
Achternaam:

Titels:

Voorletters:

Voornaam:

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Plaatsnaam:

Man/Vrouw:

E-mailadres:
Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer mobiel/werk:

Geboortedatum:
Vraagt naast het gewone lidmaatschap ook het roeilidmaatschap aan: Gigroeier
Indien van toepassing

Teamnaam:

Gladroeier

Coastal Rowing

Naam teamcaptain:

Eigenaar van het vaartuig met naam:
Merk/Type:
Afmetingen (lxbxd):
De reden waarom u lid wilt worden van de KNZ&RV; een overzicht van uw ervaring in de watersport, en van uw eventuele sportieve toeren wedstrijdprestaties:

Een korte beschrijving van uw (zakelijke en maatschappelijke) levensloop, vermelding van uw eventuele huidige beroep/functie en van de naam
van het bedrijf/instelling (bij voorkeur toe te voegen als aparte bijlage):

Bent u lid en/of lid geweest van Sociëteiten, verenigingen, stichtingen, besturen etc. en zo ja, welke?

Uw gezins- of samenlevingssituatie. Verwacht u een (mogelijke) betrokkenheid van uw partner of familie bij het verenigingsleven van
de KNZ&RV? Heeft u familieleden in de 1e of 2e graad die al lid zijn van de KNZ&RV? (gaarne de namen vermelden).

Uw actieve deelname aan ons verenigingsleven. Bent u van plan deel te nemen aan:
Zeilactiviteiten
Roeiactiviteiten
Overige watersport
Commissiewerk:
Jeugdcommissie

Commissie Organisatie Zeilwedstrijden

Roeicommissie

Commissie Zeilwedstrijden

Walcommissie

Commissie Zeilen

Redactie Bij Vlagen

Commissie Binnengaats/Buitengaats

Buyshavencomité

Commissie Havens, Gebouwen en Terreinen

Uw referenten. Namen van drie leden van de KNZ&RV, die u goed kennen en tenminste drie jaar lid zijn (geen bestuurslid, geen familielid
in de 1e of 2e graad en bij voorkeur geen zakenrelatie). Deze leden moeten vooraf door u op de hoogte zijn gesteld van uw voornemen om hen als
referent aan te wijzen.
Naam referent

Lidnummer (in te vullen door secretariaat)

1.
2.
3.
Datum aanvraag:

Handtekening

Uw aanvraag formulier versturen naar:
Per e-mail: secretariaat@knzrv.nl
Per post: KNZ&RV, Ledenadministratie, Postbus 30, 1398 ZG, Muiden
NB: Sla het formulier eerst op, alvorens u het formulier gaat versturen .

Lid sinds (in te vullen door secretariaat)

