
  

 

Aanvraag Lidmaatschap vanwege deelname 24Uurs Zeilrace 2018  

 

                Ik heb me ingeschreven als deelnemer aan de 24Uurs Zeilrace 2018 en wil gebruik maken van  
 de aanbieding om lid te worden. (Lidmaatschap €50,- en geen inschrijfgeld) 

 
Momenteel is er nog geen koppeling met de inschrijving van de 24Uurszeilrace mogelijk. Een 

aantal gegevens worden daardoor nogmaals gevraagd 

 
Personalia 
 
Achternaam:  

Voorletters:  

Voornaam:  

Geboortedatum:   

Geslacht: Man / Vrouw                  omcirkel wat van toepassing is 

Straat + huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Land (indien niet Nederland)  

Telefoon:  Mobiel: 

E-mail:  

 

Indien je (mede) eigenaar bent van een schip ontvangen we graag onderstaande scheepsgegevens 
 

Scheepsnaam:  

Merk/type:  

Thuishaven:  

Zeilnummer:  

Call Sign:  

MMSI nummer:  

Lengte en breedte over alles     LOA :              m        BOA:                  m 

Lengte waterlijn (LWL):                  m 

Diepgang:                  m 

Waterverplaatsing:                  kg 

Bouwjaar  

 

 
 

 

Nederlandsche Vereeniging van 
Kustzeilers 

Bureau Kustzeilers 
H.W. Mesdaglaan 1   
3401 NE IJsselstein 

Tel.:         06 10214313 
E-mail:     bureau@kustzeilers.nl  
Website:  www.kustzeilers.nl 

mailto:bureau@kustzeilers.nl
http://www.kustzeilers.nl/


  

 
De Kustzeilers zijn een vereniging van actieve leden waarbij een groot aantal zich inzet voor de 
vereniging. Dit kan op allerlei gebied en langdurig zijn, bijvoorbeeld in een commissie of  incidenteel voor 
een eenmalig activiteit zoals de organisatie van een lustrum.  
 

Heeft u ervaring vanuit uw beroep, opleiding of hobby die van belang zou kunnen zijn voor onze 
vereniging 

Omschrijving ervaring:  
 
 
 
 
 
 
 

Bent u bereid uw ervaring in te zetten voor de vereniging:  

                 

Ja            Nee                  Misschien   (kruis aan wat van toepassing is) 
 

 
 

Telefoon noodnummer bij 

tochten: 

 

 
 

Eventuele aanvullingen: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Om te bevorderen dat leden onderling contact kunnen hebben met elkaar, worden uw contactgegevens 
en scheepsgegevens vermeld in het jaarboek en in het ledenbestand dat op het besloten deel van onze 
website voor leden toegankelijk is. 
 
Gaat u  er mee akkoord dat uw personalia uit uw aanvraag voor het lidmaatschap en uw 
scheepsgegevens worden opgenomen in het Jaarboek en in het besloten deel van de website?      
 
          Ja                   Nee    (kruis aan wat van toepassing is) 
 
 

Handtekening: 

 

Datum:  Plaats: 

 
 
Opsturen naar:  Bureau Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 

H.W. Mesdaglaan 1 
3401 NE IJsselstein 

 
of e-mail naar: bureau@kustzeilers.nl 
 
Een foto van uw schip voor in het Jaarboek kunt u e-mailen naar:  bureau@kustzeilers.nl    

 

mailto:bureau@kustzeilers.nl

