Delftse Watersport Vereniging
AANVRAAG VOOR LIDMAATSCHAP
(Gaarne het formulier volledig en duidelijk invullen)
Inschrijfgeld in 1 keer € 200

Naam en voorletters

Inschrijfgeld in 3 keer: € 70 per jaar

Roepnaam

AHOY op papier nee ja

Adres

Tagnummer:

Postcode
Telefoon 1:

Plaats

Telefoon 2:

Beroep

Geboortedatum:

E-mail adres
Handig in

In een persoonlijk gesprek met de hierondergenoemde personen werden de rechten en plichten toegelicht.
datum gesprek :

bestuurslid :

commissielid :

VERKLARING :
Ik ga akkoord met de inhoud van de statuten en de reglementen die mij zijn verstrekt.

Handtekening voor akkoord :

Indien jeugdlid,
Handtekening voor akkoord ouder:

Bijlagen en vervolg:
Ik voeg de volgende bijlagen toe: - Een recente foto van uw boot
- Een recente foto van uzelf
Deze [Aanvraag lidmaatschap] en bijlagen kunt meenemen tijdens het intakegesprek of sturen/mailen naar de secretaris van DWSV:
Postbus 3355
2601 DJ DELFT
Email adres: secretaris@dwsv.nl
Wijzigingen in uw adres, telefoonnummer of mailadres dient u zsm door te geven aan secretaris@dwsv.nl
Factuur:
Van de penningmeester ontvangt u een factuur voor het inschrijfgeld, de contributie van het lidmaatschap en de kosten
voor het stallen van uw boot, indien u stalling heeft aangevraagd.
Na ontvangst van het ondertekende formulier en betaling het verschuldigde bedrag (inschrijfgeld en lidmaatschap) bent u lid !
Bevestiging en lidnummer:
Na inschrijving krijgt u per mail de bevestiging dat u bent ingeschreven en uw lidnummer.
Vriendelijk verzoek om dit nummer bij eventuele correspondentie met ons te vermelden.
Stalling / ligplaats:
Met het formulier "aanvraag stalling nieuwe leden" kunt u, indien gewenst, stalling of ligplaats aanvragen voor zomer en/of
winter. Wilt u tijdens de looptijd van de aanvraag al een ligplaats in de Foppenhaven, dan kan dat alleen als passant, mits een
plaats beschikbaar is en tegen het daarvoor geldende passantentarief (dagtarief). Meldt u hiervoor bij de havenmeester.
Het passantentarief komt te vervallen zodra u een afschrift van uw betaling voor de stalling of ligplaats aan de havenmeester
kunt tonen.
Werkavonden:
Informatie over onder ander werkavonden die in de periode half april t/m eind juni en september/oktober gehouden worden,
kunt u vinden op onze website: http://www.dwsv.nl.
Toegang tot terreinen:
Voor het kunnen betreden van ons terrein heeft u een Tag nodig. Deze kunt u tegen betaling van een borg
ad € 50, = verkrijgen bij:
De Havenmeester (locatie Foppenhaven). Telefoon: 06-18184939
Sleutelbeheer (locatie Buitenwatersloot). Telefoon 015-2617440 of sleutelbeheer@dwsv.nl

Wij wensen u veel plezier bij onze vereniging!
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