Deventer Kano Vereniging
Aangesloten bij de Nederlandse Kano Bond
Opgericht 1 januari 1933 en goedgekeurd bij koninklijk
besluit nr. 71, 14-02-1967.

Botenhuis
Gashavenstraat 9
7418 AL Deventer
Administratie
Postbus 6216
7401 JE Deventer
Informatie
www.deventerkanovereniging.nl
dkvsecretariaat@deventerkanovereniging.nl

LIDMAATSCHAP Deventer Kano Vereniging
Aanmeldingsformulier

Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Straatnaam
Postcode
Telefoon
Discipline

M / V1
Voorletters
Lidmaatschap2
Huisnr.
Woonplaats
E-mailadres

senior / junior

Toer / kanopolo / wedstrijd1

 Ondergetekende verklaart te kunnen zwemmen (in bezit zwemdiploma)
 Ondergetekende verklaart in te stemmen met de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap,
zoals o.m. gepubliceerd op www.deventerkanovereniging.nl .
 Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de
privacyverklaring van de DKV zoals gepubliceerd op onze website (link toevoegen)
Indien gewenst wordt een papieren exemplaar van de betreffende privacyverklaring, voorwaarden en kosten
aan de ondergetekende ter hand gesteld.

Datum:

….......................

Handtekening: …………………………………………

Voor junioren (beneden 18 jaar),

Handtekening ouder/voogd: ……………………..
Naam in blokletters: ……………………………….
Dit formulier na ondertekening inleveren bij DKV in postvak “Bestuur” of inscannen en mailen naar
dkvledenadministratie@deventerkanovereniging.nl

1

Svp doorhalen wat niet van toepassing is

www.deventerkanovereniging.nl

2

Bij inschrijving jeugd onder 18 jaar of senior 18 jaar of ouder

www.deventerkanovereniging.nl

Een lidmaatschap biedt:
Senior
- Deelname aan DKV-toertochten op binnenwateren
- Lidmaatschap WSV-Watersportverbond
- Aanzienlijke kortingen op diverse door DKV verzorgde kanocursussen
Junior
- Wekelijkse training voor wedstrijd of kanopolo
- Deelname aan wedstrijden (wedstrijdlicentie)
- Lidmaatschap WSV-Watersportverbond
- Aanzienlijke kortingen op diverse door DKV verzorgde kanocursussen
En daarnaast: gebruik van verenigingsfaciliteiten
- Toegang tot het gebouw (sleutel via het bestuur)
- Het gebruik van een verenigingsboot tijdens verenigingsactiviteiten of ligplaats privé kano of
kajak in botenhuis
- Het gebruik van de sportzaal
Let op: Gebruik van consumpties is altijd voor eigen rekening. DKV schenkt geen alcohol onder de 18
jaar. Houdt u bij evenementen rekening met inschrijfgelden, benzinegeld voor het vervoer naar/van een
vaarlocatie etc.
Aanmelden
Aanmelden voor het lidmaatschap geschiedt door dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld per post of per
mail te verzenden aan de ledenadministratie (postadresgegevens: zie ommezijde) of door het ingevulde
formulier te deponeren in het bestuurspostbusje in de hal van het verenigingsgebouw.
Het lid ontvangt een declaratie tot voldoening van zijn lidmaatschapskosten. Deze declaratie geldt als
acceptatie van het lidmaatschap en dient binnen 30 dagen te zijn voldaan op ING rekeningnummer
NL63INGB0000803598 t.n.v. Penningmeester Deventer Kano Vereniging. Bij niet tijdige betaling
behoudt DKV het recht het lidmaatschap te beëindigen.
Opzeggingen van het lidmaatschap van de Deventer Kano Vereniging dienen (reglementair) vóór 1
december van het lopende jaar binnen te zijn bij de ledenadministratie.
Meer Info
Met vragen over de verschillende vormen van de wedstrijdsport en het toervaren kunt u terecht bij de
bestuursleden en trainers van de verschillende kanodisciplines.
Algemene vragen kunt u stellen aan het bestuur via dkvsecretariaat@deventerkanovereniging.nl
Meer informatie over de Deventer Kano Vereniging is te vinden op www.deventerkanovereniging.nl.
Hier vindt u ook voorwaarden regulier lidmaatschap, de privacyverklaring, de statuten en het huishoudelijk
reglement.

www.deventerkanovereniging.nl

