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Inschrijfformulier  

Lidmaatschap  

Lidmaatschapsaanvraag meer gezinsleden 

Soort lidmaatschap  : Jeugd (t/m 12 jaar)  /  Volwassen  /  Gezin   

Voorletters    Roepnaam          Geboortedatum                      Geslacht     Meisjesnaam      Email-adres   

 
 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

     

 

 

     

 

 Informatie:   

 Jeugdlidmaatschap is t/m 12 jaar.  

 Ben je ouder dan 12 jaar dan ben je gewoon lid.  

 Als er meer dan 2 mensen uit één gezin lid worden, is het goedkoper  om een gezinslidmaatschap af te nemen.  

 Het lidmaatschap geeft recht om boten te stallen en/ of te huren bij de vereniging, mee te doen aan de CWO-

zeilcursussen, door o.a. de vereniging georganiseerde activiteiten / evenementen tegen clubprijzen. De hieraan 

verbonden kosten vallen niet onder het lidmaatschap.  

 Nieuwe leden betalen inschrijfkosten. Daarnaast wordt voor een gewoon of jeugdlid ieder jaar  een 

afdracht aan het Watersportverbond. Deze wordt apart in rekening gebracht. Per gezin wordt voor 

minimaal 1 lid  afdracht in rekening gebracht. 

 

 
Kosten (Onder voorbehoud, Zie voor een volledig overzicht de prijslijst op de website)  
Jeugdlid  €   35,00 Gezin  € 100,00 

Volwassen  €   60,00 Inschrijfkosten  € 20.00 persoon of € 60.00 gezin  

 

 

 

Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot de secretaris. U kunt dit formulier versturen naar: 

WV de Pettelaer,  Postbus 5015,  5201GA  ’s-Hertogenbosch of mailen naar de secretaris: secretaris@wvdepettelaer.nl. 

Ik ga akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van lidmaatschapsgelden. Handmatige facturatie kost € 5.- 

euro per factuur. 

 

Handtekening:     Plaats:      ___ ___Datum:__________ 
 

Het lidmaatschap van WV de Pettelaer geldt telkenmale voor 1 jaar en wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd. 

Opzegging uitsluitend schriftelijk of per mail voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe jaar. In februari wordt 

gefactureerd.  

Naam + voorletters :__________________________________________________     Geslacht:  M /V 

Roepnaam  :__________________ E-mail: __________________________________________ 

Adres   :_____________________________________________________________________________ 

Postcode  :__________________ Woonplaats: ____________________________________ 

Telefoon  :__________________ Mobiel (ouder(s)):______________________________ 

Geb. Datum  : __________________ Geb. plaats: _____________________________________ 

IBAN Bank of Giro : _______________________________________         Reeds Lid WVP?:  Ja / Nee 


