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INSCHRIJFFORMULIER
ONDERWATERSPORTVERENIGING LAKE DIVING
Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geslacht:

Man  Vrouw 

Telefoon vast:
Telefoon mobiel:
Bellen bij noodgevallen:
E-mail:
Straat en huisnummer:
Postcode en Plaats:
Beroep:
Al gebrevetteerd

Nee  Ja  namelijk:

S.v.p. kopie duikbrevet bijsluiten

Al NOB-lid (geweest)?

Nee  Ja  logboek/relatienummer:

Kledingmaat:

S M L XL

Schoenmaat:

Ik meld mij hierbij aan als lid van Onderwatersportvereniging Lake Diving. Ik heb kennis genomen van
hetgeen op dit formulier vermeld staat en stem hiermee in. Ik verplicht mij tot het naleven van de
statuten, het huishoudelijk reglement en de richtlijnen voor veilig duiken.
Ik machtig OWSV Lake Diving tot wederopzegging de maandelijkse contributie en eventuele
inschrijfgelden, abonnementen, huur van uitrusting en cursusgelden te incasseren van rekeningnummer
(IBAN)
ten name van _____________________________.

Aldus overeengekomen te

(plaats) op

(datum)

Handtekening(en) :
Indien het nieuwe lid minderjarig is, dienen de ouders of verzorgers dit formulier mede te ondertekenen.

Dit formulier ingevuld en getekend retourneren aan: OWSV Lake Diving, t.a.v. de ledenadministratie,
Van Musschenbroekstraat 2, 3514 XK Utrecht, of per e-mail aan ledenadministratie@lakediving.nl.
Zie ook de ommezijde
In te vullen door de ledenadministratie:
□ NOB □ Bankgegevens □ Proefduikerskorting □ Gezinskorting □ Welkomstmail □ Website account □ Website
mail □ Veiligheidsrichtlijnen □ Factuur opleiding □ Borg uitrusting □ Incasso opleiding □ Incasso materiaal
□ Mailchimp
□ Facebook groep
□ Whatsapp groepen □ Mailchimp □ Bar tegoed □ Compressor

Inschrijfgeld en lidmaatschap Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)
Het (verplichte) lidmaatschap van de NOB (in 2019 € 43,00 per jaar) is bij de contributie van Lake Diving
inbegrepen. Er is geen inschrijfgeld.
Contributie Onderwatersportvereniging Lake Diving
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en bedraagt
op dit moment voor:
• Gewone leden
€ 192,00 per jaar
• Gezinsleden van een gewoon lid
€ 172,00 per jaar
• Leden van 60 jaar en ouder (seniorenlidmaatschap)
€ 172,00 per jaar
Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij in- of uitschrijving gedurende het contributiejaar
betaal je een evenredig deel van het jaarbedrag, afgerond op hele maanden.
Betaling
Je machtigt de vereniging om contributie en éénmalige inschrijfgelden, abonnementen, eventuele
cursusgelden en huur van uitrusting in maandelijkse termijnen van je rekening te incasseren. Deze
machtiging kan altijd worden ingetrokken. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze
ongedaan maken door je bank binnen 56 dagen na de afschrijving hiertoe opdracht te geven.
Persoonsgegevens
We houden persoonsgegevens bij voor doeleinden die het functioneren van de vereniging dienen.
Hieronder vallen de ledenadministratie, de financiële administratie, en gegevens die de NOB vraagt bij je
inschrijving. Ook uitingen op social media, het clubblad en onze website vallen hieronder. Je kunt ons
altijd vragen zulke gegevens te verwijderen.
Duikmedische keuring
Om veilig te duiken moet je zijn gekeurd door een duikarts. Lijsten van gecertificeerde artsen die deze
keuring verrichten vind je op www.mijnduikerarts.nl en www.duikgeneeskunde.nl. Een keuring kost
tussen de 35 en 85 euro. Mogelijk wordt dit (deels) vergoed door je zorgverzekeraar.
De datum van je keuring wordt opgenomen in de verenigingsadministratie.
Opleidingskosten
Als je een opleiding gaat volgen moet je mogelijk lesmateriaal en/of uitrustingsstukken aanschaffen of
huren om deel te kunnen nemen.
Opzegging lidmaatschap
Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap heeft een
opzegtermijn van 1 kalendermaand. Dat wil zeggen: vanaf de datum van ontvangst van de opzegging tot
het einde van de maand daarna.
Adres ledenadministratie:
E-mail:

Van Musschenbroekstraat 2, 3514 XK Utrecht
ledenadministratie@lakediving.nl

Na ontvangst van de opzegging bij het secretariaat krijg je een schriftelijke bevestiging.

