Technico Kajak Club VZW
Aangesloten bij: TECHNICO V.T.S.T. vzw
Vlaamse Kano & Kajakfederatie

Secretariaat: Oudebaan 57, 2350 Vosselaar
Telefoon secretariaat: 014 61 51 19
Email: tkcturnhout@hotmail.com
Bankrekening: BE82 6468 1947 1168
Maatschappelijke zetel: Stoktsestraat z/n, 2300 Turnhout
Verenigingsnummer : 67762002

AANSLUITINGSFORMULIER 1
NAAM EN VOORNAAM …………………………………………………………………………………………………...
STRAAT ………………………………………………………………………………………NUMMER ……...BUS ……
POSTNUMMER ………..….. GEMEENTE
………………………………………………………………………………….
E-MAILADRES ……………………………………………….………… TELEFOON/GSM : …………..……………….....

GEBOORTEPLAATS …………………….….………GEBOORTEDATUM …...………..…....NATIONALITEIT
…………..….

Ondergetekende wenst lid te worden van Technico Kajak Club vzw en zal zich schikken naar de normale eisen zoals
die vooraf beschreven werden, aangevuld door het reglement van inwendige orde en de statuten van de vereniging.
Ondergetekende geeft de vereniging:
- toestemming / geen toestemming 2 om zijn/haar naam, e-mailadres en telefoonnummers een keer per jaar weer
te geven in het ledenblad met de naam “INFO” dat maandelijks (uitgezonderd juli) verspreid wordt onder de leden
en de sponsors van de club.

- toestemming / geen toestemming 2 om zijn/haar foto’s te publiceren in de “INFO” en / of op de website 2.
Ondergetekende wenst de “INFO” te ontvangen digitaal via e-mail / op papier via gewone post 2 .

Handtekening en datum :

1

Handtekening van de ouders,
in geval van minderjarigheid :

De aansluiting is pas definitief nadat :
- dit aansluitingsformulier ingevuld en ondertekend werd terugbezorgd aan de secretaris ;
- idem voor het medisch attest (stempel en handtekening van de geneesheer op alle twee de exemplaren)
- het lidgeld werd gestort op de bankrekening BE82 6468 1947 1168, of cash afgerekend werd aan de penningmeester
Lidgeld:
Eerste gezinslid
Tweede gezinslid
Bijkomend gezinslid
Steunend lid

Eventueel bijkomend:
- Extra ligplaats
- Wedstrijdvergunning
- Waarborg sleutel
- Logboekje
- Riviersticker
2

Schrappen wat niet past

1 jaar
€ 60
€ 50
€ 40

€ 10
€ 10
€ 7.5
€1
€1

na 30 juni
€ 45
€ 35
€ 25
€ 30

na 30 sept
€ 25
€ 25
€ 25

