Onderwatersportvereniging
DUIKTEAM ARGONAUTA
Inschrijfformulier
Ondergetekende meldt zich hiermee aan als lid van:
Onderwatersportvereniging DUIKTEAM ARGONAUTA
met ingang van ___/ ___/ ___ voor

Duiken met perslucht

Onderwaterhockey

Jeugd snorkelen

Jeugd onderwaterhockey

(aankruisen wat van toepassing is)

Achternaam: ______________________

Voornaam: ___________ voorletters: _______ m / v

Adres:

_________________________________________________________________

Postcode:

_______________________

Plaats: ________________________________

Telefoon:

_______________________

E-mail: ______ _________________________

Mobiel:

_______________________

Geboortedatum: ______/_______/ _________

ICE (in case of emergency) telefoonnummer: _______________________________________
Bank- of gironummer: ____________________
Contributie zal betaald worden door: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indien minderjarig:
Telefoon (ouder / verzorger):_____________

E-mail (ouder / verzorger) ________________

Bent u reeds lid van een andere NOB- en / of onderwatersportvereniging:

ja / nee

➢

Zo ja, welke NOB onderwatersportvereniging: ___________________________________

➢

Als u lid bent (geweest) van de NOB, wat is uw logboeknummer:

Bent u al in het bezit van een of meerdere brevetten:
➢

ja / nee

Toelichting / omschrijving van behaalde brevetten: _______________________________

Heeft u bezwaar tegen publicatie van uw contactgegevens in een ledenlijst

ja / nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

_____________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart hiermee tevens zich op de hoogte te hebben gesteld van de statuten en het
huishoudelijk reglement en deze regels en voorwaarden te respecteren en verklaart zich tevens akkoord
met de voorwaarden tot inschrijving zoals vermeld aan de achterzijde van dit formulier.
Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en versturen naar:
Per e-mail:
Scannen als .pdf en per e-mail versturen naar secretaris@argonauta.nl
Per post naar adres: Secretaris OSV Argonauta, Meester Bierensweg 74, 4841 AL Prinsenbeek
Handtekening: __________________________ Datum: ____/ ____/ ____

Plaats: ________________

(Indien minderjarig, dient dit formulier te worden ondertekend door ouder of voogd)
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voorwaarden inschrijving
zie pagina 2

Voorwaarden tot inschrijving
•

De aanvrager gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging
(ter inzage beschikbaar in het Argonauta clubhuis).

•

Het lidmaatschap vangt aan per eerste van de maand van inschrijving en wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd en een duur van minimaal 1 jaar.

•

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het eerste jaar wordt beëindigd, zijn het entreegeld, de
contributie en andere bijdragen voor het gehele jaar verschuldigd.

•

Na ontvangst van het entreegeld vindt inschrijving bij de NOB plaats en kan vervolgens
deelgenomen worden aan de clubactiviteiten.

•

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden bij de secretaris
van OSV Argonauta. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden ingaande op de eerste van de maand
volgend na ontvangst van de opzegging.

•

Wijziging van persoonlijke gegevens gebeurt schriftelijk of per e-mail uitsluitend via de secretaris.

•

Om deel te mogen nemen aan de activiteiten dienen de leden in het bezit te zijn van een geldige
medische verklaring. De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor deze medische keuring.
Adressen zijn beschikbaar bij Argonauta.

•

Foto’s gemaakt tijdens activiteiten van de vereniging kunnen worden gebruikt voor verschillende
digitale publicaties. Indien men bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto kan men dit
aangeven. De betreffende foto zal dan op verzoek verwijderd worden.

___________________________________________________________________________________
Contributie
Entreegeld (eenmalig)
➢
➢
➢

Senioren
Senioren (16 – 18 jaar)
Junioren (8 t/m 15 jaar)

€ 115,€ 91,€ 49,-

Het entreegeld is inclusief 3 maanden contributie echter exclusief medische keuring.

Jaarlijkse contributie (na eerste 3 maanden inschrijving)
➢

Senioren

€ 281,-

➢

Korting senior gezinsleden

€ 30,-

➢

Junioren van 8 tot 16 jaar

€ 113,-

Opleidingskosten voor duikopleiding 1*, 2* en 3* bedragen respectievelijk € 50, € 100 en € 25,
exclusief aanschaf studiematerialen.
___________________________________________________________________________________
➢

Het clubhuis van Argonauta is gevestigd in zwembad “De Wisselaar” Terheijdenseweg 494a, Breda.
Voor openingstijden van het clubhuis zie de website: www.argonauta.nl
Correspondentieadres: Meester Bierensweg 74, 4841 AL, Prinsenbeek
E-mail: secretaris@argonauta.nl
Rekeningnummer NL69ABNA0520385500 t.n.v. OSV Duikteam Argonauta
De BIC (Bank Identifier Code) van ABN AMRO is ABNANL2A
_________________________________________________________________________________
30-03-2018 GV

Pagina 2 van 2

