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(*) schrappen wat niet van toepassing is

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postnr:

NELOS Nr:

Telef Privé:
Telef Werk:

Fax Privé:
Fax Werk:

e-mail privé

e-mail werk:

Geb datum:
Geb plaats:

nationaliteit:

Foto:

Plaats:

Gegevens duikbrevetten / titels

datums en nummers

Homol 1x-I:
Homol 2x-I:
Homol 3x-I:
Titel Nr:

Medische gegevens

Duiker-Hulp:

Homol D-H:

D-R nummer

Homol D-R:

H-R nummer

Homol H-R:

aantal duiken voorbij jaar --- aantal duikuren

laatste med. onderzoek

Datum ECG **

Andere gegevens / info

id-duikfles:

inhoud:

mengsel:

HYD keuring:

OPT keuring:

mijn persoonlijke gegevens mogen gebruikt worden op een adressenlijst voor alle leden
mijn persoonlijke gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor info vanuit het bestuur
slechts sommige gegevens mogen niet vermeld worden, namelijk :

Ik, ondergetekende, verklaar kennis genomen te hebben van de statuten en het reglement van inwendige orde van de VVDC vzw. Door deze
aanvraag verklaar ik mij akkoord met deze statuten en bedoeld reglement. bovenstaande gegevens zijn correct en volledig. Ik neem nota van
het feit dat de V.V.D.C. vzw hieromtrent de wetgeving op de privacy strikt naleeft.
Dit formulier geldt tevens als verzoek aan de Raad van Bestuur, in toepassing van de statuten en het van kracht zijnde huishoudelijk reglement
om mijn lidmaatschap / vernieuwing van lidmaatschap (*) te willen weerhouden als duikend lid / duikend lid ((sw/fod) / student-lid / steunend lid /
tweede lid (*).
datum :

S

LID van de NEDERLANDSTALIGE LIGA voor
ONDERWATERONDERZOEK en -SPORT

jaar ....

nieuwe aanvraag / vernieuwing lidmaatschap

Homol 1x-D:
Homol 2x-D:
Homol 3x-D:
Homol 4x-D:

R

LIDMAATSCHAP

I K E

vereniging zonder winstgevend doel

handtekening :

opmerking :
Een verzoek tot betaling van het lidgeld wordt U bezorgd. De Raad van Bestuur behoudt steeds het recht een lidmaatschap te weigeren , zelfs
na betaling. U dient echter rekening te houden met het feit dat U na ontvangst van het verzoek tot betaling over maximaal 15 dagen beschikt
om deze betaling uit te voeren.
(*) schrappen wat niet van toepassing is;
lidmaatschap : voor nieuwe leden en vervallen lidmaatschap / vernieuwing lidmaatschap : aanvraag tijdens de periode van geldig lidmaatschap (tussen 1 sept en 31 dec)
sw : samenwonend / fod : familie onder hetzelfde dak -- student-lid : kopie van recente studentenkaart of bewijs van de onderwijsinstelling bij te voegen
(**) NELOS adviseert deze uit te laten voeren voor kandidaten die nooit sport deden en/of op werk nooit gekeurd werden
(**) NELOS : verplicht vanaf de leeftijd van 45 jaar en verder om de 5 jaar

