
Aangesloten bij: Nederlandsch Olympisch Comité, Nederlandse Sport Federatie, Bureau voor Watertoerisme, Watersportverbond, 
Fédération Internationale de Canoë 

KV FRISIA 
Clubhuis  : Amsterdamse Bos, Bleekerskade 4, 1182 EA Amstelveen, tel: 020 6473358 
Internet  : www.kvfrisia.nl  
E-mail  : info@kvfrisia.nl 
Secretariaat : I. Roebana, p/a Bleekerskade 4, 1182 EA Amstelveen 

              

 

I N S C H R I J F F O R M U L I E R 
 
Ondergetekende verzoekt het bestuur van Kanovereniging Frisia hem/haar toe te laten tot het 
lidmaatschap van de vereniging. 
 
Hij/zij verklaart: 
- kennis genomen te hebben van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en, bij 

toelating tot het lidmaatschap, zich daaraan te zullen houden; 
- de contributie binnen de aangegeven termijnen te voldoen; 
- de zwemkunst machtig te zijn. 
 
Voor deelnemen aan wedstrijden is een geldig medisch keuringsbewijs vereist. 
Ook niet wedstrijdvaarders worden dringend aangeraden aan een medische keuring deel te nemen. 
 
De kosten van het lidmaatschap bedragen per 1-1-2016:  
(Het contributiejaar is van 1 januari t/m 31 december; betaling geschiedt per jaar en dient voor 31 maart betaald te zijn)  

Categorie Contributie Schoonmaak Lid WSV*
1
 Totaal*

2
 

Leden tot en met 12 jaar € 93,00 € 5,00 € 10,00 €108,00 

Leden van 13 jaar tot en met 17 jaar €116,00 € 5,00 € 10,00 €131,00 

Studenten, op vertoon van bewijs van 
inschrijving 

€116,00 € 5,00 € 23,00 €144,00 

Volwassen leden, vanaf 18 jaar €161,00 € 21,00 € 23,00 €205,00 

Meetrainend donateur (ex WSV) € 83,00 € 21,00 € 0,00 €104,00 

Donateur (ex WSV) € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 

Borg Clubsleutel (op aanvraag)    € 25,00 
 

*
1
 WSV Contributie:  

1
e
 kanoleden betalen € 23,00; 2

e
 en verdere gezinsleden en/of jeugdleden betalen € 10,00, met een 

maximum per adres van € 40,00 
 

*
2
 Korting Contributie:  

KV Frisia hanteert de volgende oplopende kortingspercentages op contributie en schoonmaak, bij 
meer dan één lid, wonend op één adres: 
Vanaf het 2

e
 lid: 30% 

Vanaf het 3
e
 lid: 60% 

Vanaf het 4
e
 lid, en volgende leden: 90% 

 

Persoonlijke gegevens       Duidelijk met blokletters invullen 
 

VOORNAMEN :  ....................................................................................... . M/V 

ACHTERNAAM :  ..................................................................................................  

ADRES+HUISNR :  ..................................................................................................  

POSTCODE :  ....................... WOONPLAATS : ..........................................  

GEBOORTEDATUM :  ....................... TEL.NUMMER : ..........................................  

 MOBIEL : ..........................................  

E-MAIL :  ..................................................................................................  

E-MAIL (voor contributie) :  ..................................................................................................  

SOORT CONTRIBUTIE :  ..................................................................................................  

INSTROOM VIA CURSUS : JA/NEE  ....................................................................................  

INSCHRIJFDATUM :  ..................................................................................................  

 

Handtekening aanvrager(ster):         Voor personen tot 18 jaar: 
          Handtekening ouder of verzorg(st)er: 
 
 
 
Dit formulier sturen naar:   Secretaris KV FRISIA  p/a Bleekerskade 4, 1182 EA Amstelveen 
Of digitaal naar: info@kvfrisia.nl 


