
Persoonsgegevens

Naam en Voorletters

Roepnaam

Adres

Postcode :   Woonplaats

Geboortedatum :   Geslacht O Man O Vrouw

Telefoonnummer :   GSM

  Beroep

Email

Bankrekeningnummer *

Soort lidmaatschap* O Gewoon lid O Jeugdlid

Gewenste ingangsdatum :

Staat u ingeschreven in bevolkingsregister op bovenstaand adres? O Ja  O Nee    

Heeft u Bestuurservaring? O Ja  O Nee    

Wilt u in de toekomst een bestuursfunctie bij ZC'37 aanvaarden? O Ja  O Nee    

Zo nee, waarom niet

Waarom kiest u voor ZC'37?

Soort boot O  Zeilboot   O  Motorboot              Naam

Afmetingen  Lengte (m)  Breedte (m)  Diepgang (m)  Gewicht (kg)

(Maximaal 13 meter lang) : : : :

Is het vaartuig uw volledige eigendom? O Ja  O Nee    

Zo nee, wie is de (mede)eigenaar?

Wat zijn uw wensen? O Zomerligplaats O Winterligplaats O Winter-walplaats

O Zomer trailerplaats O Jollenveldplaats

Heeft u eigen winterbergingsmateriaal (Trailer/Bok); indien van toepassing? O Ja  O Nee    

O Steigeronderhoud O Elektra O Sanitair

O Schilderen O Timmeren O Anders :

O Afkopen werkplicht à € 200,-

Bootverzekering O Ja  O Nee      Maatschappij

  Polisnummer

:

Aanmeldingsformulier ZC'37

:

:

:

:

:

 *  Ons administratiesysteem herkent betalingen van leden aan de hand van het rekeningnummer.

:

:

Aanvraag ligplaats Stichting Jachthavenexploitatie ZC'37

Aanvraag lidmaatschap ZC'37

:

:

* Gelet op artikel 4 en 5 van de statuten van de Zeilvereniging dienen leden de achttienjarige leeftijd te hebben bereikt en 

woonachtig te zijn in de provincies Overijssel, Gelderland, in de gemeenten Dronten, Urk of Noordoostpolder. Als bewijs 

hiervan moet een recent uittreksel uit het bevolkingsregister worden meegestuurd.  Voor jeugdleden geldt een maximale 

leeftijd van achttien jaar. 

Wat is uw werkplichtvoorkeur? 

(Meerdere keuzes mogelijk)

:

:

:

:



Aanmeldingsformulier ZC'37

Ondergetekende verklaart:

Naar waarheid ingevuld te : Handtekening

Datum :

Dit formulier invullen,  ondertekenen en opsturen naar: Vereniging ZC'37, Postbus 152, 8260 AD Kampen

:

4. Deze aanmelding kan alleen in behandeling worden genomen wanneer een recent UITTREKSEL van het 

BEVOLKINGSREGISTER  is bijgevoegd.

1. Het aanmeldingsformulier ZC’37 naar waarheid te hebben ingevuld en geen omstandigheden te hebben 

verzwegen, ten gevolge waarvan hij/zij, indien deze bekend zouden zijn, niet zou worden toegelaten als lid van 

de ZC’37.

2. Er mee bekend te zijn dat bij onjuist verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier zijn/haar lidmaatschap 

achteraf kan worden beëindigd conform artikel 4, 5 en 7 van de statuten.

3. Bekend te zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement van de vereniging ZC’37 en, indien van 

toepassing, het reglement van aanmelding/verhuurvoorwaarden van de Stichting Jachthaven Exploitatie ZC'37.

Ondertekening

Verklaring bij aanmelding lidmaatschap ZC'37


