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Clubhuis:
Laan van Moerkerken 27a
3271 AH Mijnsheerenland

Bankrelatie:
NL64 RABO 0369902874

Secretariaat:
Postbus 5521

3270 AA Mijnsheerenland

Tel. (0186) 601015
info@wsvbinnenmaas.nl

Achternaam Voorletter(s) Geslacht

 M  V

Roepnaam

Straat Huisnr. Geboortedatum

Postcode Plaats

Telefoon Mobiel E-mailadres

Soort lidmaatschap
(voor tarieven zie www.wsvbinnenmaas.nl)

  Jeugdlidmaatschap

  Hoofdlidmaatschap single

  Hoofdlidmaatschap gezin

  Begunstigerschap

Kenmerken

 Zeiler  Jeugdzeiler  Roeier  Jeugdroeier 

 Sloep  Motorboot

Eigen boot:   ja  nee

Soort boot:

IBAN /  Rekeningnummer*

NL

Opmerkingen

  Ik wil gebruikmaken van een box

  Ik wil gebruikmaken van een walligplaats/
Optimistenstalling

Afmeting boot

Wat doet u in het dagelijks leven (beroep)?

Overige inwonende gezinsleden

Voornaam Geslacht

 M  V
Geboortedatum  Zeiler  Jeugdzeiler  Roeier  Jeugdroeier  

 Sloep  Motorboot

Voornaam Geslacht

 M  V
Geboortedatum  Zeiler  Jeugdzeiler  Roeier  Jeugdroeier  

 Sloep  Motorboot

Voornaam Geslacht

 M  V
Geboortedatum  Zeiler  Jeugdzeiler  Roeier  Jeugdroeier  

 Sloep  Motorboot

Voornaam Geslacht

 M  V
Geboortedatum  Zeiler  Jeugdzeiler  Roeier  Jeugdroeier  

 Sloep  Motorboot

* Automatische SEPA-incasso verplicht voor nieuwe leden



www.wsvbinnenmaas.nl

Beschikbaarheid voor activiteiten

Evenementencommissie

Ondersteuning van deze commissie bij diverse evenementen

Beschikbaar

 ja  nee

Naam gezinslid

Technische commissie

Ondersteuning van deze commissie bij het onderhoud van terrein, 
opstallen, clubboten etc. 

Beschikbaar

 ja  nee

Naam gezinslid

Jeugdcommissie

Ondersteuning bij jeugdboot-/Optimisttraining, begeleiding van de jeugd 
bij (Combi)wedstrijden, volgboot bij wedstrijden

Beschikbaar

 ja  nee

Naam gezinslid

Wedstrijdcommissie

WSV Binnenmaas zoekt (gediplomeerde) wedstrijdleiders voor de 
zeilcommissie

Beschikbaar

 ja  nee

Naam gezinslid

Roeicommissie

Ondersteuning van deze commissie bij diverse roei-activiteiten

Beschikbaar

 ja  nee

Naam gezinslid

PR & Sponsorcommissie

Ondersteuning van de pr en nieuwsberichten van onze vereniging, 
redactie-ondersteuning voor de website en werven van sponsors

Beschikbaar

 ja  nee

Naam gezinslid

24-uursrace

Ondersteuning bij diverse hand- en spandiensten, bar-/keukendiensten

Beschikbaar

 ja  nee

Naam gezinslid

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA-INCASSO

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Watersportvereniging Binnenmaas om doorlopende 
incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven ter voldoening van 
contributie, liggelden en overige aangegane financiële verplichtingen en aan uw bank om doorlopend een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Watersportvereniging Binnenmaas.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
deze 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Gegevens incassant: Watersportvereniging Binnenmaas, Laan van Moerkerken 27A, 3271 AH Mijnsheerenland. 
Incassant ID: NL13ZZZ243881460000

Kijk voor meer informatie over onze vereniging op www.wsvbinnenmaas.nl

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze WSV van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat u kennis heeft genomen van onze privacy verklaring op onze website.

Naam Datum

Plaats Handtekening

Stuur het volledig ingevulde formulier naar WSV Binnenmaas, Postbus 5521, 3270 AA Mijnsheerenland
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