Stichting Duikteam de Koraalduivels
Meulenhorn 29 9636G Zuidbroek
The Netherlands
Phone: +31-598-382488
Gsm: +31-6-10831061
E-mail: duikteam.koraalduivels@gmail.com
Website: www.koraalduivels.nl
Persoonlijke Gegevens:
Achternaam
:________________________________________
Voorletters / Naam
:________________________________________
Adres
:________________________________________
Postcode
:________________________________________
Woonplaats
:________________________________________
Telefoon privé
:________________________________________
Telefoon mobiel
:________________________________________
E-mail
:________________________________________
Geslacht
: O Man O Vrouw
Geboortedatum
:__________________
Medische gegevens:
Keuringsarts
Keuringsdatum

Waarschuwen in geval van nood:
:______________________
:______________________

Naam
Telefoon
Relatie

:______________________
:______________________
:______________________

Hoogst behaald brevet:
Organisatie

Brevetnaam

Brevetdatum

Ondergetekende verklaart hiermee dat hij/zij aan alle betalingsverplichtingen zal voldoen gedurende het
lidmaatschap en bij beëindiging hij/zij dit middels een schriftelijke bevestiging dient te sturen aan het
Stichtings bestuur. Kosten van een lidmaatschap is €30,- per kwartaal. (2 e gezinslid op zelfde woonadres €15,euro per kwartaal) (of €120,-/ €60,- per jaar)
Dit formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij een Bestuurslid, per post versturen naar Meulenhorn 29,
9636GX Zuidbroek of mailen naar duikteam.koraalduivels@gmail.com.
Handtekening _____________________

Handtekening (ouders/voogd) ____________________

Datum inschrijving ____________________
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Waarom lid worden van Stichting Duikteam de Koraalduivels
•

Leden ontvangen € 25,- korting op inschrijving van een vervolg “duik”Padi opleiding (Advanced Open Water
Diver, Rescue of Divemaster) verzorgd door Snorkel en Duiksportcentrum Kontiki Diving Zuidbroek.
(e.e.a. zelf regelen bij Snorkel en Duiksportcentrum Kontiki Diving Zuidbroek)

•

Leden betalen voor de huur van een zwembadset € 5,00 per keer.

•

Iedere eerste clubavond van de maand is er een mogelijkheid om geheel gratis een (zwemmende) introducé
per stichtingslid mee te nemen.

•

Op het Review programma voor leden € 20,- korting bij deelname!!

•

Leden kunnen tot 45 minuten vooraf gaand van de binnenwater stichtingstrainingen hun perslucht cilinder laten
vullen bij Snorkel en Duiksportcentrum Kontiki Diving. Voor vullen na af loop in overleg.

•

Leden die wensen op andere dagen gebruik te maken van het zwembad, terwijl en bv een cursus wordt
verzorgd door Snorkel en Duiksportcentrum Kontiki Diving Zuidbroek kunnen dat geheel gratis doen. (e.e.a.
zelf regelen bij Snorkel en Duiksportcentrum Kontiki Diving Zuidbroek)

•

Bij voldoende animo wordt er op woensdag avond een buitenwaterduik georganiseerd(19:00 – 22:00). Zie
dan prikbord op de site van Duikteam de Koraalduivels (www.koraalduivels.nl)

•

Tenminste meerdere activiteiten per jaar, bij voldoende deelname.

•

Tenminste 2x per jaar ”een” weekendactiviteit in samenwerking met Kontiki Diving

•

Hebben recht op 15 minuten f ysische en/of technische nakijk service per half jaar op materiaal of op werking
apparatuur. (niet zijnde servicebeurt)

•

Leden hebben recht op een jaarlijks gratis visuele inspectie van hun persluchtcilinder.

•

Gratis lidmaatschap van de Noord Nederlandse Duik Federatie. Dit houdt onder andere in dat je gratis
toegang hebt tot bepaalde plassen waarvoor anders entree wordt gevraagd. (bijvoorbeeld Ruinerwold)

•

10% op aanschaf van nieuwe duikmaterialen bij Snorkel en Duiksportcent rum Kontiki Diving.

•

Gastvrij voor gehandicapte duikers/ duiksters.
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