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Aanvraag Lidmaatschap 
  

 

Voorgedragen door: 
Bestuurder:  ….……………………………………………………...      Datum aanvraag:  ……. / ..….. / 202... 

Actief lid:      ………………………………………………………… 

 

Naam kandidaat:    .............................................................................     Geboortedatum:    ……. / ..….. / …..... 
 
Voor niet-Belgen: nummer en aard van het paspoort alsook de geldigheidsduur: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gewenst lidmaatschap: 

  Actief lid (>21j en eigenaar van een boot, stemgerechtigd, incl. WWSV sportverzekering) 

  Junior lid (<21j, incl. WWSV sportverzekering) 

  Basic lid (Surfer, supper of wingfoiler op het Galgenweel of is bemanning op een boot waarvan hij 
geen eigenaar is,  incl. de WWSV sportverzekering ) 
  Steunend lid (deelname aan evenementen, niet verzekerd) 
 
  kandidaat actief of basic lid wenst voor volgende inwonende familieleden een WWSV-sportverzekering 
af te sluiten: 

(naam & voornaam)                                                  (geboortedatum) 

.............................................................................    ……. / ..….. / …..... 

.............................................................................    ……. / ..….. / …..... 

.............................................................................    ……. / ..….. / …..... 

Coördinaten kandidaat: 

Straat: ………………………………………………………… Nr: …….   Bus:   

Gemeente: ………………..……..…     Postcode: ……. 

E-mail: ………………………………     Telefoon: ……………... 

Beroep:……………………………….    GSM:………………………… 

Boten Galgenweel 

Type ..................................  Rompnr./zeilnr.: .....................  

Kleur Romp ....................... . ...............................................  Kleur Dek:......................................................  

Verzekering B.A. maatschappij en polisnummer: 

.................................................................................................................................................................. 

Boten Scheldeterrein 

Naam:……………………………………   Merk/type:……………………………………… 

Lengte: ………. m          Breedte: ………. m          Hoogte: ………. m          Tonnage: ………. kg 

Verzekering B.A. maatschappij en polisnummer: 

.................................................................................................................................................................. 

Ondergetekende verklaart uitdrukkelijk de statuten, het internreglement en de vastgestelde bijdragen van de Koninklijke Antwerpse 
Watersportvereniging SRNA te kennen, en ontslaat aangestelden en bestuurders van elke aansprakelijkheid ingevolge opgelopen schade, dit 
in elke omstandigheid.  Ik ga tevens akkoord met het gebruik van mijn gegevens voor communicatiedoeleinden binnen de vereniging en 
verklaar akte te hebben genomen van mijn rechten rond mijn persoonsgegevens volgens de GDPR wetgeving. 
 

Handtekening van de kandidaat of voogd,                                                                Handtekening van de peters, 

 

 

 

 
 
 
 

Pasfoto 
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