AANMELDINGSFORMULIER
KANOVERENIGING NATSEC - WATERSPORTWEG 40 VLAARDINGEN
NAAM
VOORNAAM
VOORLETTERS
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS

: _______________
: _______________
: _______________
: _______________
: _______________
: _______________

- Waar gaat uw voorkeur naar uit ?

0
0
0
0

TELEFOONNR.
: _______________
GEBOORTEDATUM
: _______________
MAN/VROUW
: _______________
BEROEP
: _______________
DATUM
:_______________
HANDTEKENING
:________________
E-MAIL ADRES
:________________
Toerkanoën
0 Canadeesvaren
Brandingvaren
0 Kanopolo
Wildwatervaren
0 Zeevaren
Anders
: ______________

- Bent u in het bezit van een eigen kano?

0 Ja
0 Nee

- Als u geen kano heeft wilt u deze dan binnenkort aanschaffen?

0 Ja
0 Nee

- Als u wel een kano heeft wilt u dan gebruik maken van de
opslagmogelijkheden in de kanoloods?
- Wat voor soort kano heeft u?

0 Ja
0 Nee
0 ______________

- Heeft u transportmogelijkheden voor een kano?

0 Ja
0 Nee

- Heeft u kinderen die aan onze activiteiten willen meedoen?

0 Ja
0 Nee

- Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van uw adres gegevens op de
ledenlijst ?

0 Ja
0 Nee

- Heeft u bezwaar tegen het bekend maken van uw telefoonnummer
in het Natsec Nieuws bij het voorstellen van de Nieuwe leden aan de
bestaande leden ?

0 Ja
0 Nee

Eigen opmerkingen en/of suggesties ______________________________________________
==================================================================
Contributie
-Hoofdlid
: € 77,50
Stalling
-Gezinslid
: € 25,00
-Zelfstandig jeugdlid
: € 35,00
-Gezinsjeugdlid
: € 12,50
Inschrijfgeld
: € 22,50
Sleutelborg

-Canadees
:€
-Kajak/Kano
:€
-Kajak bovenste
2 lagen
:€
:€

50,00
35,00
30,00
30,00

(Na 1 Juli geldt 50 % korting op de prijs, m.u.v. inschrijfgeld en sleutelborg. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.)
Voor leden zonder eigen kano wordt € 10,00 voor het botenfonds berekend, het eerste jaar is het gebruik van
verenigingskano`s gratis
Voor de verschuldigde bedragen sturen wij u een rekening toe. Zodra wij de betaling hebben ontvangen schrijven wij u in als lid
en ontvangt u alle bescheiden. Tevens wordt u aangemeld bij het waterschapsverbond
Clubdagen :
Zondagmiddag vanaf 13.00 uur Dinsdagavond vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met mailen naar ledenadministratie@natsec.nl
Voor inschrijving dit formulier ingevuld opsturen naar: ledenadministratie natsec, p.a. D.v.d.Velden, Hazelaardreef 65,
3137CG Vlaardingen

26-5-2015.
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WI1/2E EN WAT IS KANOVERENIGING NATSEC?

Kanovereniging Natsec is in 1981 ontstaan uit deelnemers van de kanocursus van de Vlaardingse Raad voor Sport en
Recreatie. Natsec telt momenteel een 200 leden. Deze leden beoefenen ieder op hun eigen manier de kanosport. Zo kennen
wij het toer- en Canadeesvaren, zee- of grootwatervaren, maar ook het wildwater- en brandingvaren wordt binnen Natsec
beoefend. Tevens wordt er binnen de vereniging aan kanopolo gedaan. Zoals je ziet biedt Natsec haar leden de gelegenheid
om op geheel eigen wijze de kanosport te beleven, zowel in groepsverband als individueel.

Door onze ligging op de grens van het Rijnmond en het Westland bieden wij een ideale uitvalsbasis voor de diverse takken van
de kanosport. Met de Vlieten voor de deur de mogelijkheid om van rustig vaarwater te genieten in het Westland en MiddenDelfland; met de kano op of achter de auto binnen een half uur op zee (Hoek van Holland, Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden) en binnen een uur in de Zuid-Hollandse of Brabantse Biesbosch, om over de Kager-, Nieuwkoopse- en Reeuwijkse
Plassen nog maar te zwijgen.

WAT KAN KANOVERENIGING NATSEC VOOR JOU BETEKENEN?

Allereerst bieden wij een goede locatie met uitgebreide mogelijkheden op kanogebied. Ons verenigingsgebouw biedt
momenteel plaats aan meer dan 250 kano's, en is voorzien van gescheiden kleedruimtes en verwarmde douches, alsmede
een zeer gezellige kantine. Ook voor de winterharde vaarders is gezorgd; de kachel laat de verkleumde vaarder dan weer
ontdooien.

Daarnaast organiseert Natsec diverse tochten onder begeleiding van ervaren kanoërs op vlak-, groot- en wildwater. Jaarlijks
wordt hiervan een agenda samengesteld en gepubliceerd in Natsec Nieuws, ons tweemaandelijks clubblad. Deelname staat in
principe open voor alle leden, al wordt voor sommige tochten wel ervaring gevraagd. De vaste vaarwateren zijn o.a. de
Grevelingen, de Biesbosch en het Haringvliet. Wildwatervaarders organiseren jaarlijks in groepsverband tochten in de
Ardennen en speciale wildwatervakanties in heel Europa. De brandingvaarders varen het hele jaar door, dit uiteraard
afhankelijk van hoe de wind waait.

Ook organiseert Natsec diverse kanocursussen, bij deze cursussen worden de basisaspecten van het kanovaren aangeleerd.
Ook worden regelmatig cursussen gegeven in eskimoteren. (Het zonder uit te stappen weer rechtopkomen in de boot na
omgeslagen te zijn, dit met of zonder gebruik van de peddel.) Tevens wordt er les gegeven in het Canadeesvaren.

Voor leden die (nog) geen eigen kano hebben beschikken wij over een uitgebreid en divers kanopakket. Deze kano's zijn door
leden vrij te gebruiken. Tevens mag je als lid 1 introducé meenemen, die uiteraard ook gebruik mag maken van de
verenigingskano's. Regelmatig wordt het bestand aan boten vervangen, zo blijf je als lid op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen.
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