
 
 

CLUBGEBOUW BUSCH 3, 1562 HH KROMMENIE 
Secretariaat: Busch 3, 1562 HH Krommenie 

Rabobank rekening 3339.03.080 
Reg.nr Kamer van Koophandel Zaandam V.617287 

Internet :   http://www.kvjason.nl     E-mail :   info@kvjason.nl      
                                                                                                                                                                                                                               04-‘12 

AANMELDINGS- / INSCHRIJFFORMULIER          s.v.p. duidelijk invullen 
 
Naam: _____________________________ Voorletters: ____________________ 
 
Voorvoegsel(s): _____________________ Geslacht:    M / V * 
 
Indien gehuwd, uw eigen naam: _____________________    Roepnaam: ____________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________ 
 
Postcode: ____________________ Woonplaats: ____________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________ Mobiel:     ____________________________ 
 
Geboortedatum: ____________________ E-mailadres: ____________________________ 
 
Is er in uw gezin al iemand lid van Jason? Ja / nee*     Was je eerder lid van een kanovereniging? Ja / nee*  
 
Begindatum lidmaatschap: _________________________  (altijd de 1e van de volgende maand) 
 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
O  Betaalt contributie na ontvangst rekening    O per kwartaal        O per jaar 
 
O  Betaalt middels automatische afschrijving:  O begin vd maand  O begin vh kwartaal  O begin vh jaar 
 
O  Betaalt de inschrijfkosten contant                O  Betaalt de inschrijfkosten met de eerste rekening 
 
Heeft u een eigen kano / kajak:   Ja / nee *   
 
Heeft u een tweede kano / kajak          Ja / nee* 
 
Heeft u een zwemdiploma:** 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 het Watersportverbond. (Deze staan op de website www.kvjason.nl en/of zijn op 
verzoek opvraagbaar.) Ik ga akkoord met het gebruik van mijn e-mailadres voor alle (officiële) mededelingen, 
ook die alleen voor mij bestemd zijn. Ik ontvang de ‘Argo’  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 


