
Secretariaat: 

 
P.Bernards 
Keerkring 97 

1705 ST Heerhugowaard 
tel.: 072-5335339 

          e-mail: secretaris@osvorca.nl 

 
 
 
 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Naam : ................................................................................................................  

Voornamen : ................................................................................................................  

Roepnaam : ................................................................................................................  

Adres : ................................................................................................................  

Postcode : ..........................  Woonplaats: ..........................................................  

Tel.nr. : ................................................................................................................      1 pasfoto bijsluiten 

E-mail: : ................................................................................................................   

Geb. datum : ..........................  Nationaliteit:  ..........................................................  

Geslacht : M/V 
 
Nieuw lid  Overschrijving/herinschrijving  Donateur  
 
Indien het een overschrijving/herinschrijving betreft wordt betrokkene verzocht hieronder het logboeknummer en hoogst 
behaalde brevet in te vullen. 
 
Logboeknr. : ................................................................................................................  

Brevet : ................................................................................................................  

Heeft betrokkene nog contributie openstaan uit eerdere inschrijving? Ja  Nee  

Is betrokkene ook ingeschreven bij een andere NOB-vereniging?  Ja  Nee  

Zo ja, bij welke vereniging: ................................................................................................  

Int deze vereniging de NOB-contributie: Ja  Nee  

 

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de door ORCA opgestelde 
verenigingsvoorwaarden. 
 

 

Datum:      Akkoord secretaris: 

 

 

 

Handtekening:      Akkoord bestuurslid: 

(indien minderjarig ouders/voogd) 

 

 

Bij beëindiging lidmaatschap: 

Opgezegd per:   ...............................................................................................................  

Contributieverplichting tot ..................................................................................................

OOONNNDDDEEERRRWWWAAATTTEEERRRSSSPPPOOORRRTTTVVVEEERRREEENNNIIIGGGIIINNNGGG   

OOORRRCCCAAA      
 
         

 

AAALLLKKKMMMAAAAAARRR   
 

   
Rabo: 16.17.96.648 t.n.v. O.S.V. Orca 
Lid N.O.B. 007 
 

 
 
 

Pasfoto 



VOORWAARDEN 
 

 
Algemeen 

 

1. Elk lid van de vereniging wordt geacht zich te conformeren 
a. aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het toezichtplan en besluiten van 

de algemene vergadering van O.S.V. ORCA.  
b. aan de statuten en reglementen van de NOB. 

 

2. Elk lid van de vereniging is verplicht minimaal eens per drie jaar een medische keuring 
te ondergaan. 

 

3. Elk lid van de vereniging wordt geacht zorgvuldig om te gaan met materialen die door 
de vereniging beschikbaar zijn gesteld. 

 

 
Betaling 

 

4. De contributie dient jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. In geval van 
achterstalligheid in betaling over een langer periode dan twee maanden wordt 

automatisch overgegaan tot royement met onverminderde plicht tot betaling, 
aangevuld met incasso kosten. 

 

 
Beëindiging lidmaatschap 

 

5. Het lidmaatschap kan twee maal per jaar worden opgezegd. Per 1 januari en per 1 juli. 
Opzeggingen die te laat binnen komen worden pas bij het eerstvolgende 

opzeggingstermijn in behandeling genomen. Consequentie daarvan is dat er tot die tijd 

contributie betaald moet worden.  
 

 

Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de opzeggingstermijn 
schriftelijk aan de secretaris te worden doorgegeven.  

 

secretaris@osvorca.nl 


