
WINDSURFING UTRECHT
LEDENFORMULIER 2018

Gelieve dit formulier volledig ingevuld met recente pasfoto per lid te sturen aan:
Secretaris WSU, Elianne Koers, C.R. de Boerstraat 67, 9204 LG, Drachten. 
Per email: info@windsurfingutrecht.nl
(gaarne naam op achterkant van de pasfoto vermelden)

Inschrijfgeld: € 15,00  Jeugdbijlid: € 33,00

Stamlid:  € 53,00   Box:  € 60,00
Bijllid:   € 43,00

Stamlid            
 
 Naam: ................................................ Voornaam: ..................... € 53,-
 
 Adres: ................................................

 Postcode/Plaats: ...............................

 Telefoonnummer: ...............................
 
 E-mail:  ...............................

 Geboortedatum: ...............................

  wenst een box (zo ja,het bedrag invullen)             € ....,..

Bijlid
 Naam:  ............................... Voornaam: ..................... € ....,..

 Geboortedatum: ...............................
 
 E-mail:  ...............................
           
  wenst een box (zo ja,het bedrag invullen)            € ....,..

Bijlid
 Naam:  ............................... Voornaam: ..................... € ....,..

 Geboortedatum: ...............................
 
 E-mail:  ...............................
           
 Bijlid
 Naam:  ............................... Voornaam: ..................... € ....,..

 Geboortedatum: ...............................
 
 E-mail:  ...............................
           
        Subtotaal 1   € ....,..



                  

Bijlid
 Naam:  ............................... Voornaam: ..................... € ....,..

 Geboortedatum: ...............................
 
 E-mail:  ...............................

Subtotaal 1           € ....,..
Eenmalig inschrijfgeld         € 15,--
            
       
        Totaal                € ....,..

Het totaal verschuldigde bedrag is op .....-.....-..... overgemaakt op rekening 
NL09INGB0003487687 t.n.v. Penn de Wind Surfvereniging Utrecht te Utrecht.

Na ontvangst van de pasfoto(‘s) en de betaling kunt u uw lidmaatschapskaart(en)/
abonnement(en) op het clubterrein verkrijgen.

Tot slot willen wij u wijzen op onderstaande bepalingen volgens de statuten van de WSU

 Leden van de WSU zijn aan hun lidmaatschap en huurverplichtingen gebonden tot   
 schriftelijke wederopzegging;
 Deze wederopzegging dient voor 1 december van het verenigingsjaar (=kalenderjaar)  
 te zijn geschiedt;
 De financiële verplichtingen t.o.v. de vereniging blijven bestaan tot het einde van het  
 verenigingsjaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.

Verwachtingen van de club naar leden;
(aanvinken wanneer gelezen)

 Gezien de vereniging afhankelijk is van de inzet van haar leden, neemt het lid minimaal  
 2 keer per jaar deel aan een door de vereniging georganiseerde activiteit, klusdag of  
 plateaudienst.
 Met oog op de privacy wetgeving geef ik toestemming tot gebruik van foto’s/video’s  
 gemaakt op de club, deze dienen enkel in belang van de club. Er kan altijd bezwaar   
 worden gemaakt, daarop zal het bestuur het beeldmateriaal verwijderen. 
 Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Ondergetekende meldt zich met eventuele bijleden aan als lid/leden van de W.S.U. en gaat 
akkoord met bovenstaande bepalingen.

  .....................  .....................   .....................
   (plaats)                  (datum)              (handtekening)


