
AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP

Op te sturen aan: Zeil- & Motorbootvereniging JASON
Westervoortsedijk 92        6827 AW  Arnhem

═════════════════════════════════════════════════
HOOFDLID

Achternaam ……………………………………………………………  M / V

Voorletters ………………………  Roepnaam    ..……….……………

Geb. datum ………………………

Adres ……………………………………………….……………….

Postcode …….………..  Woonplaats ………………………………..

Telefoon ……………..….……….  Mobiel   ……………...………….

E-mail ……………………………………………………………….

Beroep / Studierichting  ………………………………………………...      Kunt u zwemmen?   J / N

════════════════════════════════════════════════════════════
GEZINSLEDEN      (lees eerst de toelichting op de volgende pagina)

Achternaam ……………………………………………………  M / V Voorletters  ……………….

Roepnaam …………………………………………………… Telefoon  ………………………...…

Geb. datum ………………........  Kunt u zwemmen   J / N

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Achternaam ……………………………………………………  M / V Voorletters  ……………….

Roepnaam ……………………………………………………  Telefoon  …………………………...

Geb.  datum ……..……..……..   Kunt u zwemmen   J / N

════════════════════════════════════════════════════════════

Aldus opgemaakt te ………………………………………….. Datum  …………………….

Handtekening 

Voor minderjarigen; ouder of voogd laten tekenen

════════════════════════════════════════════════════════════

Wenst: ○   ligplaats    (aanvraagformulier ligplaats invullen) ○ motorboot
○ zeilboot

════════════════════════════════════════════════════════════

Mijn aanvraag wordt ondersteund door 2 personen die minstens 2 jaar lid van de Z&MV Jason zijn.

Naam Lid 1……………………………………..… 2 ………………………………………………...

Handtekening 1. 2.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
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Correspondentieadres:
Zeil & Motorbootvereniging Jason
Westervoortsedijk 92
6827 AW  Arnhem
Tel: 026-3615207

TOELICHTING BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER

Deze pagina kunt u bewaren.

1. Slechts indien de vraag over zwemmen bevestigend beantwoord wordt, komt u voor het 
lidmaatschap in aanmerking; dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

2. Onder gezinslid wordt verstaan een persoon die deel uitmaakt van een gezin, waarvan 1
persoon reeds hoofdlid is. Gezinsleden krijgen reductie op het lidmaatschapsgeld. Post 
van de vereniging wordt in enkelvoud naar het adres van het hoofdlid gestuurd. Door 
gezinslid te worden verkrijg je de rechten van een gewoon lid; stemrecht in de algemene
vergadering; zelfstandig de haven betreden; verenigingsmateriaal gebruiken.
Alle leden van een gezin die gebruik maken van de faciliteiten van Jason dienen 
tenminste gezinslid te zijn.

3. Uw aanvraag voor het lidmaatschap dient te worden ondersteund door twee personen 
die minimaal twee jaar lid zijn van Zeil- & Motorbootvereniging Jason
Als u geen Jasonleden kent, kunt u zich tot het bestuur wenden. Het bestuur zal dan 
een kennismakingsgesprek met u hebben en u inlichten over de regels van de 
vereniging.

4. Als u een ligplaats aanvraagt, moet uw schip in goede staat verkeren z.g. opknappertjes
worden niet toegelaten. Opknappen aan de steigers is niet toegestaan. Alleen normaal 
onderhoud is toegestaan mits dit niet tot overlast leidt bij andere ligplaatshouders.

5. Uw schip dient minimaal WA verzekerd te zijn. Voordat een ligplaats wordt toegewezen 
wordt dit eerst door of namens het bestuur gecontroleerd.

6. Na toewijzing ligplaats betalen nieuwe leden behalve het liggeld ook entreegeld..

7. Met het ondertekend inleveren van dit formulier verplicht u zich tot betaling van de 
jaarlijkse contributie, eenmalig entreegeld en kosten van andere verenigingsactiviteiten 
waaraan u deelneemt.

8. Voor het betalen van de contributie en entreegeld ontvangt u een rekening van de 
penningmeester.
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