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DIT FORMULIER BESTAAT UIT TWEE PAGINA’S 

GRAAG ALLE VELDEN DUIDELIJK INVULLEN MET BLOKLETTERS 

O  aankruisen wat van toepassing is  *  doorhalen wat niet van toepassing is 

Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Naam + handtekening van het lid dat u heeft aangemeld: 

Zijn er (medische of gedrags-)bijzonderheden die van 
belang kunnen zijn voor de zeilinstructie, het zeilen of 
de veiligheid op of rondom het water? 

O…nee 
O…ja - Zo ja, neemt u dan alstublieft contact op met de 
verantwoordelijke zeilinstructeur. 

In geval van nood waarschuwen: 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Achternaam en voorletter(s) kandidaat-lid: Roepnaam kandidaat-lid:  M/V* 

Geboortedatum:  Scholier 
 Senior lid 
 Student-lid (kopie inschrijvingsbewijs voltijdsstudie bijvoegen) 

Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: 

E-mailadres: Telefoonnummer: 

Naam ouder/voogd (voor kandidaat-leden < 18 jr): 

De ouder/voogd zet zich in als jeugdbegeleider(1) 

Telefoonnummer ouder/voogd: 

E-mailadres ouder/voogd: 

Is er iemand op hetzelfde adres reeds lid? 

  nee 
 ja - Zo ja, wie is dat? 

Was u eerder lid van de KDR&ZV? 

 nee 
 ja - Zo ja, wanneer was dat? 

Kunt u zwemmen? 

   …nee 
 …ja - Zo ja, welke zwemdiploma’s heeft u? 

Kunt u zeilen?

 nee 
 ja - Zo ja, welke diploma’s(2) heeft u? 

Gewenste les: 

 Optimist 
 Laser/Splash
 RS-Feva 
 Overige, … 

Lesniveau: 

 CWO-1 
 CWO-2 
 CWO-3 

Voorkeur lesdag:   

 Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag 

(1)Er wordt minimaal van u verwacht dat u de jeugd begeleidt bij het te water laten en opruimen van de boten, vanaf 
een halfuur voor tot een halfuur na de les.
(2)Graag kopieën van zeildiploma’s en/of vorderingsstaat bijsluiten, als deze niet zijn behaald bij de KDR&ZV. 

Maandag   



Eigen boot & ligplaats: 

Merk en type: 

Naam: 

HIN: 

Lengte (max. 500 cm): 

IBAN-rekeningnummer: 

Afwijkende tenaamstelling in verband met incasso: 

Doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om, tot wederopzegging, de verenigingscontributie van 
uw bankrekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend dit bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging, incassant ID 
NL26ZZZ403219220000. 

Ondergetekende verklaart het lidmaatschap van de KDR&ZV aan te vragen per hiervoor genoemde ingangsdatum, 
volgens de daarvoor geldende voorwaarden. De KDR&ZV hanteert de gedragsregels voor vrijwilligers en begeleiders, 
zoals deze zijn opgesteld door het NOC*NSF. Met het aanvaarden van uw lidmaatschap geeft u aan dat u de regels van 
de vereniging zult naleven. Voor meer informatie over deze onderwerpen: zie website www.kdrzv.nl. 

Handtekening kandidaat-lid:  Handtekening ouder/voogd (voor kandidaat-leden < 18 jr): 

Dit formulier graag opsturen naar Postbus 517, 3300 AM Dordrecht 
of mailen aan secretariaat@kdrzv.nl 

http://www.kdrzv.nl/
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