
                                                                                                                         
 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is  versie juni 2020 

 
Bij het aangaan van het lidmaatschap van de W.S.V. Blijdorp conformeert het ingeschreven lid zich aan de dan van kracht zijnde 
statuten en regelementen. 
 
Sturen naar Secretariaat W.S.V. Blijdorp, p.a. Juliana van Stolberglaan 82, 3051CK Rotterdam, secretaris@wsvblijdorp.nl 

 Formulier voor aanvraag lidmaatschap en ligplaats 

 W.S.V. BLIJDORP  

Algemene gegevens: (pasfoto bijsluiten!) 

 

Naam en voorletters : ________________________________________________ 

Adres : ________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : ________________________________________________ 

Telefoon : ________________           Mobiel  :  ___________________ 

E-mail adres : ________________________________________________ 

Geboorte datum : _____________   Geboorteplaats :  ___________________ 

Ongehuwd / Gehuwd / Samenwonend *  Gezinssamenstelling :  ___________________ 

Beroep :  _________________________________________________ 

Werkgever :   _______________ Plaats werk :  ___________________ 

Kenteken auto (maximaal 2 kentekens)  :  _____________________________________ 

 

Gegevens vaartuig: (foto bijsluiten!) 

 

Merk / bouw / type : __________________________  Motorschip / zeilschip * 

Naam schip : __________________________     Bouwjaar  :  _________ 

Materiaal Schip  : __________________________ 

Lengte over alles :  ________   Grootste breedte  :  ________   Diepgang  :  _________ 

Merk motor : ________________ Brandstof :  ___________________ 

Capaciteit, vermogen : _________  pk 

Gasinstallatie : Propaan / Butaan*  Plaats gasflessen: Bun of  ___________ 

Huidige ligplaats : ________________________________________________ 

Is het vaartuig uw persoonlijk eigendom ? : Ja / Nee * 

Zijn er mede eigenaren ? : Zo ja, naam  : ____________________________ 

Is uw schip (minimaal WA) verzekerd ? : Ja / Nee * 

Bent u lid geweest van een watersportvereniging : Ja / Nee * 

Zo ja, welke : ________________________________________________ 

 

Bent u bereid en in staat voor de verenging verplichte arbeid van minimaal 40 uur per 

jaar te leveren?  :   Ja / Nee * 

Bent u bereid een functie in commissie of bestuur te aanvaarden ?  :   Ja / Nee * 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend. 
  
Datum: Handtekening: 
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