
 

  
 

AANMELDINGSFORMULIER 

 
De ondergetekende 
 
Achternaam   : ........................................................ 

Voorletters   : ........................................................ 

Voornaam   : ........................................................ 

Straat en huisnr.  : ........................................................ 

Postcode   : ........................ 

Woonplaats   : ........................................................ 

Geslacht   : M / V /Anders nl. ..............................*) 

Geboortedatum  : ........................................................ (de minimum leeftijd is 14 jaar) 

Beroep   : ........................................................ 

Telefoonnummer : ........................................................ 

Mobiel nummer  : ........................................................ 

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

Gewicht   : ........................................................ (maximaal 110 kg) 

geeft zich hierbij tot wederopzegging op als lid van de ZWEEFVLIEGCLUB NOORDOOSTPOLDER. 

Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van de kosten en plichten, genoemd in de statuten, voortvloeiende uit 
het lidmaatschap van de vereniging (contributie, vlieggelden, enz.). 
 
Hebt u al eerder (zweef)gevlogen?     : J / N *) 
 Zo ja,  - bij welke vereniging    : ...................................... 

  - wat is uw ervaring (starts/uren)  : ...................................... 

 

Voor de verschuldigde kosten ontvangt u binnenkort een factuur. De inschrijving vindt plaats nadat de verschuldigde 
kosten zijn voldaan.  
Voor het lidmaatschap van onze club is het lidmaatschap van de KNVvL afdeling Zweefvliegen vereist. De aanvrager 
dient dit zelf te regelen via https://mijn.knvvl.nl/formulieren/nieuwlid tarieven hiervoor vind je hier: 
https://www.knvvl.nl/lidmaatschap/contributie. Het bewijs van lidmaatschap KNVvL dient men op het vliegveld bij 
zich te hebben (vanwege de verzekering die hieraan is gekoppeld). 
De aanvrager zal een medische LAPL keuring ondergaan. Adressen waar dit mogelijk is zijn te vinden via de link op de 
volgende pagina:  http://www.brevet.aero/medische-keuringen 
Het bewijs van goedkeuring dient men op het vliegveld bij zich te hebben.  
 
Voor minderjarigen moeten ouders of voogd deze aanvraag mede ondertekenen. 
Datum:   Handtekening:   Eventueel ouder of voogd: 
 
 
 

Ik ben in contact gekomen met de Zweefvliegclub Noordoostpolder: 
O Via een lid van de zweefvliegclub   O Door het lezen van een bericht in de krant 
O Door een bezoek aan het zweefvliegveld O Door het lezen van een advertentie 
O Via facebook      O Via de website van de club 
O Anders nl.: 
 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
Dit aanmeldingsformulier digitaal versturen naar de secretaris:  secretariaat@zcnop.nl    
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