Onderwatersport vereniging
Lima Scabra Zoetermeer
Inschrijfformulier nieuw lid.
Naam (tussenvoegsels voluit):
Geslacht: M / V
Voorletters:
Adres:
Telefoon:
Bankrekeningnummer (IBAN):
E-mail adres :
Geboortedatum :
Aantal zwemdiploma’s :

Roepnaam :
Mobiel:

Hoogst behaalde duikbrevet:
Bovenstaande gegevens worden opgenomen in het ledenbestand van
Lima Scabra. Wanneer hier bezwaar tegen is kunt u dit hieronder
kenbaar maken (bij opmerkingen).
Meldt zich aan als / voor:
-

Nieuw lid (duiken en/of snorkelen).
Donateur.
Is ook lid van NOB-vereniging
Logboeknr.

_____________________
_____________________

Bijsluiten: pasfoto / kopie hoogst behaalde brevet.
Invullen door de hoofdtrainer:
Lidmaatschap NOB? J / N indien neen, motivatie:
Startdatum lidmaatschap:
Opmerkingen:

O.S.V. Lima Scabra
Postbus 5004 2701 GA Zoetermeer
Bankrekening NL91 INBG 0004 1982 88
k.v.k.40409087

Onderwatersport vereniging
Lima Scabra Zoetermeer
MEDISCHE GEGEVENS (alleen voor duikers):
Heb je in het verleden ooit last gehad van één of meer van onderstaande verschijnselen?
-

Allergie
Astma/chronische bronchitis
Epilepsie
Hartklachten
Oorklachten
Oor perforatie
Gebruik je medicijnen

Indien je van één van bovenstaande klachten last hebt dan adviseren wij je, (ter
voorkoming van teleurstellingen) om, voordat je je duikuitrusting aanschaft, eerst
contact op te nemen met een duikarts, om zeker te weten dat je mag duiken. Dit geldt
ook als je op dit moment weinig of geen klachten meer hebt.
Voor alle beginnende duikers is een medische keuring vereist.
Verder:
- Ondergetekende verklaart lid te willen worden van duikvereniging Lima Scabra en
voor eigen risico deel te nemen aan de duik en snorkelactiviteiten van Lima Scabra.
- Bij aanmelding als lid treden statuten en het huishoudelijk reglement in werking.
Deze zijn te vinden op de website : www.limascabra.nl
- Het lidmaatschap van Lima Scabra brengt een betaalplicht met zich mee in de vorm
van een maandelijkse contributie. Als nieuw lid van Lima Scabra ben je verplicht
om de betalingen van zowel de contributie van de NOB (1x per jaar) als de
contributie van Lima Scabra middels automatische incasso te voldoen.
Allereerst vul je het doorlopende machtigingsformulier volledig in (inclusief
ondertekening) en stuurt dit naar de secretaris van Lima Scabra. Enige tijd later
ontvang je het machtigingsformulier voor de automatische incasso voor zowel de
Lima-contributie als de NOB-bijdrage retour. Op dit
formulier tref je het kenmerk van de machtiging aan die je ook op de incasso’s kunt
Als snorkel lid word je geen lid van de NOB.
- Voor leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dient het formulier
mede ondertekend te zijn door één van de ouders of door een voogd.
Datum
Handtekening lid:
Handtekening ouder / voogd:

O.S.V. Lima Scabra
Postbus 5004 2701 GA Zoetermeer
Bankrekening NL91 INBG 0004 1982 88
k.v.k.40409087

