
 

30. Lidmaatschap Zomer aanvraag 2023 v1.0.docx 

 

LIDMAATSCHAP AANVRAAG ZOMERPLAATS 2023.  
Verzoekt om lid te worden van watersport vereniging te Dronten. 

alleen voor ligplaats 72 tot 77 van toepassing. 

 

Voornaam  +  Achternaam ____________________________________________________________ 

Straatnaam       _______________________________ Huisnummer           __________________ 

Plaats               _______________________________ Postcode                 __________________ 

Geboortedatum _______________________________ Legitimatie nr.         __________________ 

E-mail               _______________________________ Telefoonnummer    __________________ 

Schip type        _______________________________ Schip naam            __________________ 

Lengte (loa*)    _______________________________ Breedte boa*)         __________________ 

- Aanvraag voor zomer plaats van 30 April tot 1 November. ( 6 Maanden ). 
- In dit tijdsvlak mag u schip op de toegewezen box aanwezig zijn. 
- (*Loa = de ‘lengte over alles’, d.w.z. inclusief de preekstoel en/of een (niet in te nemen) boegspriet, aangehangen 

roer, of aangehangen volgboot, of andere (vaste) voor- of achterwaarts uitstekende delen;) 
(*boa = breedte: de ‘breedte over alles’, d.w.z. inclusief zijzwaarden of andere (vaste) uitstekende delen;) 

(een volgboot (of bijboot) is een vaartuig, dat niet langer is dan de breedte van het pleziervaartuig waarbij het hoort  en 
dient in de davits te hangen of op het moederschip te zijn geplaatst;) 
 
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u volgende documenten in te dienen. 

• Ingevulde lidmaatschap aanvraag. 

• Kopie verzekeringsbewijs van uw pleziervaartuig. 

• Recente foto van uw pleziervaartuig.  

• Recente foto van u en uw partner t.b.v. Smoelenboek Havenmeesters. 

Prijslijst is te vinden op de website www.wsvdronten.nl  

• Haven –>  Prijslijst leden 

Ondertekening tijdens intake gesprek. 

Ondergetekende verklaard als genoemd in de statuten Artikel 7, Lid 5 en 6 na te komen. 

Statuten, reglementen zijn via de Email verstrekt en bij uw intakegesprek mondeling toegelicht.  

Na ondertekening verklaart dat u de Statuten, reglementen heeft ontvangen. 

Na ondertekening zal in de eerste volgende BV uw aanvraag worden behandeld volgens Artikel 2 van het 

huishoudelijk reglement. 

 

Datum:     Datum:    Plaats: 

______________________  ___________________  ___________________  

Aanvrager:    Bestuurslid:   Havencommissaris: 

______________________  ___________________  ___________________ 

Handtekening:    Handtekening:   Handtekening: 

 

______________________  ___________________  ___________________ 

 
Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Secretariaat WSVD. Postbus 6. 8250 AA  Dronten 


