
Zeilvereniging

ZKZM
LEEKSTERMEER

INSCHRIJFFORMULIER ZEILTRAINING / LIDMAATSCHAP ZKZM 2023

Hierbij geef ik, tot wederopzegging(1, op voor het lidmaatschap van de ZKZM en deelname 
aan de zeil trainingen van de ZKZM.

Voorna(a)m(en)

Achternaam

Geboorte datum

Type boot  Optimist
 Splash
 Geen eigen boot(3

Zeil nummer / 
naam boot

 Wel /  geen(3 Belangstelling voor (regionale) wedstrijden zoals Combi Noord e.d.

(Meerdere deelnemers uit één gezin kunnen op dit formulier worden bijgeschreven.)

De trainingen voor de Optimisten en Splashes worden gehouden op zaterdag ochtend van
09:30 tot ongeveer 12:30. Kijk voor de allerlaatste informatie en tarieven op www.zkzm.nl
Na inschrijven ontvangt u een rekening van de penningmeester van de ZKZM.

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De ZKZM en de trainers zijn op geen enkele
wijze aansprakelijk voor schade welke ontstaat tijdens of als gevolg van deelname aan de
trainingen. Het dragen van een zwemvest is tijdens de trainingen verplicht.

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon, graag ook 06

E-mail adres

Wilt u wel  of geen (3 mededelingen van de vereniging per E-mail ontvangen?

Wilt u wel  of niet (3 opgenomen worden in de ZKZM trainings whatsapp groep?

Geeft u wel  of geen (3 toestemming om foto’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten van de
ZKZM te gebruiken voor publicaties ?

De inschrijving dient voor de eerste deelname aan de training binnen te zijn.
Graag opsturen/mailen(2 aan: Secretariaat ZKZM

Landfort 1
9301 TA Roden
zkzm@hetnet.nl

Datum

Handtekening 
ouder/verzorger:

Voor onze statistieken, hoe bent u op de hoogte gekomen over het bestaan van de ZKZM ?

(1: Opzeggen lidmaatschap vóór 31 januari 2024
(2: Indien het formulier per e-mail ingevuld wordt geretourneerd, wordt het verondersteld elektronisch te zijn ondertekend.
(3: Aankruisen wat van toepassing is

http://www.zkzm.nl/
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