In te vullen door secretariaat.

Inschrijvingsnummer:

Inschrijvingsdatum:

O.W.S.C. ’t Piepke
Secretariaat: Jeroen Ameling
Sofienring 5, 52538 Selfkant, Duitsland
Telefoon: +31 (0)6 4661 2525
E-mail: secretaris@piepke.nl Website: www.piepke.nl
N.O.B. verenigingsnummer: 206
Kamer van Koophandel: 204376

Om lid te worden van O.W.S.C. ’t Piepke dient dit formulier ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij het bestuur van de
vereniging (bij minderjarigen door de wettelijk vertegenwoordiger), samen met een recente pasfoto.
Dit kan via de post aan het secretariaat, of persoonlijk bij een van de bestuursleden.
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum:

Pasfoto

Geslacht:

Man / Vrouw

2

1

Telefoonnummer :
1

Mobielnummer :
E-Mail adres:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
2

Bent u in het bezit van een geldig duikbrevet?

Ja / Nee

Zo ja, vul dan hier uw hoogst behaalde brevet in.

Brevet

Mijn pasfoto mag gebruikt worden op het leden
(afgeschermde) gedeelte van de website van ’t Piepke:
Mijn e-mail adres mag worden toegevoegd aan de
algemene leden e-mail distributielijst:
Hoe bent u op de hoogte gekomen van het bestaan
1
van ’t Piepke ?

Ja / Nee

2

Ja / Nee

2

1

Organisatie

Logboek- / Relatienr.

2

optioneel, doorhalen wat niet van toepassing is

De op dit formulier verstrekte gegevens worden opgenomen in het ledenbestand van O.W.S.C. ’t Piepke en in het ledenbestand
van de N.O.B., de Nederlandse Onderwatersport Bond.
Door dit formulier ondertekend in te leveren bij het bestuur van O.W.S.C. ’t Piepke bevestig ik dat ik gedurende de gehele
lidmaatschap periode mij conformeer aan de actuele statuten, het actuele huishoudelijke reglement en de actuele gedragsregels
van O.W.S.C. ’t Piepke en de N.O.B..
(In het huishoudelijk reglement van de N.O.B. staat, onder andere, dat alle leden in het bezit moeten zijn van een geldige duikmedische verklaring.)

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
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