
 
 
 
 

Watersportvereniging 
De Broekerhaven 
Postbus 201 
1610 AE Bovenkarspel 
ledenadministratie@broekerhaven.com 

 
Aanvraag lidmaatschap: 
 
Naam:  …………………………………………………….……………..  Voorletter(s): …………….………………………….. 
 
Roepnaam: ……………………………   Geslacht: man / vrouw       Geboortedatum: …….………..……………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
 
Postcode: …………………….…. Woonplaats: ………………….……………………….………………..…………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………….     Mobielnummer: ………………………………………………. 
 
E-mail adres: …………………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
Waarom wilt u lid worden van wsv ”De Broekerhaven”? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Welke vaardigheden of kennis kunt u voor de vereniging in werkdagen, commissies of bestuur inzetten?  
Dit is een verenigingshaven. Er wordt van de leden verwacht dat ze naast een werkdag (ligplaatshouders)  
ook een actieve bijdrage aan de vereniging leveren. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Toekenning van het lidmaatschap gebeurt volgens Artikel 1 van het Huishoudelijkreglement. 

 
Artikel 1: Procedure voor de toelating van leden 

1. Een ieder die lid van de Vereniging wil worden dient hiertoe een ingevuld en ondertekend 
aanmeldingsformulier aan het secretariaat te zenden. Personen onder 18 jaar moeten het formulier tevens 
door hun wettelijke vertegenwoordig(st)er laten ondertekenen. 

2. Het bestuur neemt in haar eerstvolgende vergadering een voorlopige beslissing over de aanvraag; Geeft 
aanvra(a)g(st)er hiervan schriftelijk bericht; Publiceert een voor aanvra(a)g(st)er positieve beslissing in de 
"Broekerzeepost". Het bestuur is niet verplicht een weigering tot toelating van een nieuw lid te motiveren. 

3. Indien binnen drie weken na de publikatie van de aanvraag niet tenminste vijf leden tegen de voorlopige 
toelating schriftelijk bij het bestuur bezwaar hebben gemaakt, is de aanvra(a)g(st)er toegelaten. 

4. Indien binnen drie weken na publikatie van de aanvraag wèl door tenminste vijf leden tegen de toelating 
schriftelijk bij het bestuur bezwaar is gemaakt, zal over de toelating in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering worden beslist. 

 

Artikel 3: Contributie, liggelden en overige heffingen 
2. Nieuwe leden en alle jeugdleden machtigen de vereniging direct bij inschrijving om de door hen verschuldigde 

bedragen met automatische incasso te innen, met uitzondering van het inschrijfgeld en de eerste contributie. 
Hierover ontvangt u informatie in de welkomstmail. Zie hieronder het machtigingsformulier. 

 
Ondergetekende gaat akkoord met en respecteert de privacyvoorwaarden, de Statuten, het Huishoudelijk- en het 
Havenreglement van de Watersportvereniging De Broekerhaven. 
 

Datum: ………..…………..…….   Handtekening: …………………………………………………………………. 
Dit formulier volledig invullen, ook de achterzijde, en (bij voorkeur digitaal) opsturen naar de ledenadministratie (zie boven). 
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Doorlopende machtiging               SEPA 
 

Watersportvereniging DE BROEKERHAVEN 
Postbus 201 1610 AE Bovenkarspel 
Land: NL  
Incassant ID: NL76ZZZ406245590000 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Watersportvereniging De Broekerhaven om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Watersport-
vereniging De Broekerhaven. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam lid: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam rekeninghouder (indien afwijkend): ……………………………………………………………………………………….. 
 
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………… Land: …………………………….. 
 
IBAN: ……………………….……………………..………………… Bank Identificatie (BIC): …….…………………………… 
 
 
Plaats en datum: ……………………………………………. Handtekening rekeninghouder: ………………………………... 
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