
EINDHOVENSE KANOVERENIGING BEATRIX
Opgericht 12 juli 1950

INSCHRIJFFORMULIER

Personalia
Voornaam Achternaam Geboortedatum (dd/mm/yy)

......../........../............                M / V *)
Adres Postcode Woonplaats

Telefoon huisadres Telefoon zaak / mobiel Email-adres

Ik wil gebruik maken van de verenigingsboten tijdens trainingen Ja / Nee *)

Ik wil graag stalling voor de volgende boot/boten   ........................................................................................................

Ik ben in het bezit van een zwemdiploma:  Ja / Nee *)
 *) doorhalen wat niet verlangd wordt.

Indien uw partner reeds lid is, gaarne de naam vermelden:

……………………………………………………………………

Privacy
EKV Beatrix gaat zorgvuldig om met de gegevens van u. Op onze website kunt u onder de tab “Reglement” ons
privacy statement vinden.

Betaling contributie/bijdrage
Leden,  bijzondere  leden  en  begunstigers  verplichten  zich  de  contributie  (of  bijdrage)  waarvan  de  hoogte  is
vastgesteld door de Algemene Vergadering (conform artikel 21 van de statuten en artikel 9 van het Huishoudelijk
reglement), te voldoen binnen 3 weken na factuurdatum.

Opzegging lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk in een brief gericht aan de penningmeester, en wel uiterlijk één
maand voor het einde van het verenigingsjaar (art. 11.2, Statuten).

 > > > > > > > > > > > Ondertekening  < < < < < < < < < < <
Minderjarigen zonder zwemdiploma kunnen niet als lid toegelaten worden. Meerderjarigen zonder zwemdiploma
verklaren door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geheel op eigen risico te handelen.

Door ondertekening verklaart het lid zich akkoord met hetgeen bepaald is in zowel de Statuten, het Huishoudelijk
Reglement als het Materiaalreglement. De statuten en de reglementen zijn op onze website onder de tab “Reglement”
te vinden.
Voor een minderjarige dient de wettelijke vertegenwoordiger te ondertekenen.

Datum Plaats Handtekening

Formulier  gefrankeerd  opsturen  naar  onderstaand  postadres,  deponeren  in  de  brievenbus  bij  het
verenigingsgebouw, of per email opsturen naar info@ekvbeatrix.nl.

Clubhuis: Beatrixkade 50
Eindhoven-Strijp
Postadres: Beatrixkade 50
5652 BG Eindhoven
E-mail: info@ekvbeatrix.nl
Internet:www.ekvbeatrix.nl

Informatie:
040-2220227  (T. Benschop)
040-2540214  (R. Schmidt)

De vereniging is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel 
Eindhoven nummer 40238008

Bank: ABN, nr.: 86.45.70.880
IBAN: NL75ABNA0864570880
BIC: ABNANL2A

De vereniging is ook bekend
onder de naam
EKV Beatrix en is opgericht 
op 12 juli 1950

mailto:ekvbeatrix@dse.nl

