AANMELDINGS- / INSCHRIJFFORMULIER

s.v.p. duidelijk invullen

Naam:

_____________________________ Voorletters: ____________________

Voorvoegsel(s):

_____________________ Geslacht:

Roepnaam:

_____________________________

Adres:

_____________________________________________________________

Postcode:

____________________

Woonplaats: ____________________________

Telefoonnummer:

____________________

Mobiel:

Geboortedatum:

____________________

E-mailadres: ____________________________

Is er in het gezin al iemand lid van Jason? Ja / nee*

M/V*

____________________________

Was je eerder lid van een kanovereniging? Ja / nee*

Begindatum lidmaatschap: _________________________

(altijd de 1e van de volgende maand)

Aankruisen wat van toepassing is:

Betaalt d.m.v. automatische afschrijving:

O begin v/d maand O begin v/h kwartaal O begin v/h jaar

Wil je een ligplaats voor een eigen kano / kajak:

Ja / nee *

Wil je een ligplaats voor een tweede kano / kajak:

Ja / nee*

Heb je een zwemdiploma:**

Ja / nee *

Wil je de e-nieuwsbrief van de TKBN ontvangen:*** Ja / nee *
Deelname aan activiteiten is voor eigen risico.
Indien het toekomstig lid jonger is dan 18 jaar, geeft de ouder/voogd toestemming tot het lidmaatschap door
het plaatsen van een handtekening.
Naam ouder/voogd:

______________________________

Handtekening: _______________________

Ik heb kennis kunnen nemen van en ga akkoord met de statuten en reglementen van KV Jason en – voor zover van
belang - van de Toeristische Kanobond Nederland (TKBN). Deze staan op de website www.kvjason.nl. Ik ga akkoord met
het gebruik van mijn e-mailadres voor alle (officiële) mededelingen, ook die alleen voor mij bestemd zijn. Ik ontvang de
Jason nieuwsbrief via mijn e-mailadres en het tijdschrift van de bond (één exemplaar van elk per adres).

Handtekening: _________________________

Datum ………………………

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Géén zwemdiploma = zwemvest verplicht
*** Hiermee geef je toestemming om het e-mailadres aan de TKBN door te geven.
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