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AANMELDINGSFORMULIER          
KANOVERENIGING NATSEC   -   WATERSPORTWEG 40 VLAARDINGEN 

 
NAAM : _______________ MOBIEL TELEFOONNR.  : _______________ 
VOORNAAM : _______________ GEBOORTEDATUM : _______________ 
VOORLETTERS : _______________ MAN/VROUW : _______________ 
ADRES : _______________ BEROEP : _______________ 
POSTCODE : _______________  DATUM :_______________ 
WOONPLAATS  : _______________ HANDTEKENING :________________         
TELEFOONNUMMER : _______________ HANDTEKENING OUDERS :_______________  * bij minderjarigen     
  E-MAIL ADRES :________________   
 
- Waar gaat uw voorkeur naar uit ? 0  Toerkanoën 0  Canadeesvaren 0  Brandingvaren 0  Kanopolo  
 0  Wildwatervaren 0  Zeevaren               0  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 0  Ja        0  Nee 
  opslagmogelijkheden in de kanoloods?      
- Wat voor soort kano heeft u? 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 een gezinsrelatie met een ander Natsec-lid, zo ja wie 0  Ja          0  Nee      
- Wat is die relatie? 0  Partner          0  Ouder van………………….  
 
  Eigen opmerkingen en/of suggesties ______________________________________________ 
 
================================================================== 
Contributie - Hoofdlid €   77,50 Stalling - Canadees  €    50,00 
 - Gezinslid €   25,00   - Kajak/Kano  €    35,00 
 - Zelfstandig jeugdlid €   35,00   - Kajak bovenste 2 lagen €    30,00 

- Gezinsjeugdlid €   12,50   
Inschrijfgeld €   22,50 Sleutelborg    €    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. 
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar ledenadministratie@natsec.nl of bekijk www.natsec.nl  
 
Voor inschrijving dit formulier ingevuld opsturen naar: Ledenadministratie Natsec,  
Email ledenadministratie@natsec.nl 
Of p.a: Remco Dijkxhoorn, F. Hendrikstraat 9, 3143 LB Maassluis.                                                                                                                  
 
De kanovereniging Natsec is aangesloten bij het Watersportverbond te Utrecht. Deze bond behartigt algemene belangen 
voor de kanosport alsmede individuele zaken. Daarom is het lidmaatschap van deze bond ingesloten in het lidmaatschap 
van Natsec en niet optioneel.  
 
Privacy: zie voor meer informatie de privacyverklaring op de website van Natsec. 
 


