
  
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HERNIEUWD LIDMAATSCHAP       FOTO 
 
Gegevens Hoofdlid::    
 
Naam :.................................................................................................Voorletters:..............................M / V 
 
Roepnaam::.......................................................................................Geboortedatum:....................:..................... 
 
Adres:: ................................................................................................................................................................. 
 
Postcode::  ....................................  Woonplaats :   ................................................................................................. 
 
Tel. Nr:  ...................................................... Mobiel:  ................................ E-mail : .................................................... 
 
Beroep:  ....................................................................................................  
 

Wanneer uw gezinsleden regelmatig op de KWVL aanwezig zijn en/of gaan deelnemen aan activiteiten op  

de Vereniging dienen zij ook lid te worden: (kinderen vanaf 7 jaar) 

 

Naam Echtgeno(o)t(e) / Partner*::..............................................................Voorletters: ...................................M / V 

Roepnaam:  ................................................................................Geboortedatum: ........................... 

1. Naam kind:  .............................................................................  Voorletters: .................................. M/V 

Roepnaam: ............................................................................ Geboortedatum:............................        

2. Naam kind:  .............................................................................  Voorletters: ................................... M/V 

Roepnaam: ............................................................................ Geboortedatum:………………….. ...          

3. Naam kind:  .............................................................................  Voorletters: ................................... M/V 

Roepnaam: ............................................................................ Geboortedatum:…………………… ...     

*  De regelingen m.b.t. een echtgeno(o)t(e) zijn eveneens van toepassing in de situatie, dat sprake is van duurzaam 

samenleven met een levenspartner in een met een huwelijk gelijk te stellen relatie. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat 

een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst is opgemaakt, dan wel het partnerschap wettelijk is geregistreerd bij de 

Burgerlijke Stand.  Indien deze aanmelding een levenspartner betreft, verklaart aanvrager dat wel/niet* aan bovengenoemde 

voorwaarde wordt voldaan. 

 
Referenten  - Voor hernieuwd lidmaatschap zijn  2 referenten nodig. 

N.B. . De referenten dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Zij moeten minimaal drie jaar lid zijn van de 

KWVL. Niet meer dan één familielid  en maximaal één persoon uit hetzelfde bedrijf waar aanvrager aan is verbonden kan 

optreden als referent. Leden mogen één maal per kalenderjaar als referent optreden.  

Mocht u onvoldoende leden kennen die als referent kunnen optreden neem dan contact op met de secretaris van de KWVL 

via secretaris@kwvl.nl. 

 

De navolgende leden heb ik persoonlijk benaderd en zijn bereid informatie over mij te verstrekken. 

Naam    Adres    Postcode/Woonplaats 
 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2.…………………………………………………………………………………………………………………... 
              
               1. 
             
 



 
Wat is uw motivatie om weer lid te worden? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Beoefent u en/of leden van uw gezin reeds de watersport? Zo ja , met welk type boot? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Zouden u en/of uw gezinsleden zich als vrijwilliger willen inzetten en welke activiteiten denkt u/zij te 
ontplooien? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Beoefent u andere sporten?  Ja/Nee 
 

Zo ja, welke: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bent  u of een van uw gezinsleden lid van een andere sportvereniging? Ja/Nee 
 
Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Heeft u bestuurs-/commissie-ervaring? Ja/Nee 

 
Zo ja, welke?: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Heeft u familieleden die lid zijn van de KWVL? Ja/Nee 
 

Zo ja, wie?: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Getekend te            Datum     Handtekening   
   

………………………………………    …………………              ……………………………………….      
 
Gelieve dit formulier zo spoedig mogelijk ondertekend per post te sturen aan:                    
 
KWVL                                                 
T.a.v. de secretaris 
Oud Loosdrechtsedijk 151 
1231 LT  LOOSDRECHT       
of getekend, scannen en mailen naar secretaris@kwvl.nl                 2.               


