
Formulier opsturen naar de secretaris: Ivo Kuijf, St Lambertuslaan 38 6212 AT Maastricht 
of mailen naar secretaris@waolenwiert.nl 
 

Inschrijfformulier Zeil-en Surfvereniging de Waolenwiert 
 
Schipper/ Bemanning/ Lid/ Ouder/ Voogd* 
 
Naam 1:      Geboortedatum:   
  
Adres:            
 
Postcode en plaats:      Telnr.:     
 
Emailadres:           
 
Wel / Geen boot*  Type zeilboot:               met / zonder fok*  
 
Bij een boot met fok is minimaal één bemanningslid verplicht. 

Aanvullend:  
0 Surfplank (container of ligplaats 0 Kano (container of ligplaats) 
0 Extra trailer 0 Rubberboot 

 
Privacywetgeving: Ik geef hierbij toestemming om:  

0  
 

Foto’s of uitslagen van mij op de social media-kanalen van de Waolenwiert te 
plaatsen (Website, Whatsapp, Facebook, Instagram etc.) 

0 Foto’s of uitslagen van mij te gebruiken voor promotiemateriaal of publicaties in 
plaatselijk nieuwsbladen 

 
Het bestuur kan mij benaderen voor deelname aan: 
0 Activiteiten commissie 0 Commissie Jeugdzeilen 
0 Terreincommissie 0 Commissie wedstrijdzeilen 

 
Ik ben op de hoogte van het huishoudelijk reglement en regelingen zoals die 
gepubliceerd worden op de website van de Waolenwiert. 
 
Datum:     Handtekening:       
 
Bemanning/ lid 
 
Naam 2:      Geboortedatum:   
 
Adres:            
 
Postcode en plaats:      Telnr.:     
 
E-mailadres:           
 
Privacywetgeving: Ik geef hierbij toestemming om:  

0  
 

Foto’s of uitslagen van mij op de social media-kanalen van de Waolenwiert te 
plaatsen (Website, Whatsapp, Facebook, Instagram etc.) 

0 Foto’s of uitslagen van mij te gebruiken voor promotiemateriaal of publicaties in 
plaatselijk nieuwsbladen 

 
Het bestuur kan mij benaderen voor participatie in:  
0 Activiteiten commissie 0 Commissie Jeugdzeilen 
0 Terreincommissie 0 Commissie Wedstrijdzeilen  

 
Datum:     Handtekening:       

 
     
    

      
 
 

   
 

     
 



Formulier opsturen naar de secretaris: Ivo Kuijf, St Lambertuslaan 38 6212 AT Maastricht 
of mailen naar secretaris@waolenwiert.nl 
 

 

Jeugdzeilcursus Optimist (minimaal 8 jaar) 
 
Deelnemers aan de zeilcursus moeten zich ook als lid aanmelden bij de Waolenwiert 
Inschrijving verplicht tot betaling, geen restitutie.  
 
Naam 1:          Gewenste deelname: CWO I/ II/ III* 
 
Geboortedatum:    Geboorteplaats:     
 
Telnr.:      E-mailadres:      
 
Huur optimist van de vereniging: ja/ nee 
 
Privacywetgeving: Ik geef hierbij toestemming om: 
 

0  
 

Foto’s of uitslagen van mij op de social media-kanalen van de Waolenwiert te 
plaatsen (Website, Whatsapp, Facebook, Instagram etc.) 

0 Foto’s of uitslagen van mij te gebruiken voor promotiemateriaal of publicaties in 
plaatselijk nieuwsbladen 

 
 
Datum:    Handtekening:       
 
Naam 2:          Gewenste deelname: CWO I/ II/ III* 
 
Geboortedatum:   Geboorteplaats:     
 
Telnr.:      E-mailadres:      
 
Huur optimist van de vereniging: ja/ nee 
 
Privacywetgeving: Ik geef hierbij toestemming om:  
 

0  
 

Foto’s of uitslagen van mij op de social media-kanalen van de Waolenwiert te 
plaatsen (Website, Whatsapp, Facebook, Instagram etc.) 

0 Foto’s of uitslagen van mij te gebruiken voor promotiemateriaal of publicaties in 
plaatselijk nieuwsbladen 

 
 
Datum:    Handtekening:       
 
 
Ondertekening 
Indien de aanvrager van het lidmaatschap jonger is dan 16 dient de ouder/voogd dit 
formulier mede te onderteken 
 
Naam ouder/voogd:           
 
 
Datum:    Handtekening:        
 
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 


