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Personalia 

 

Achternaam:      Voorletters: 

Roepnaam: 

 
Adres:       Postcode: 

Woonplaats: 

 
Geboortedatum:   
(indien minderjarig dient de wettelijk vertegenwoordiger mee te tekenen, blz 2) 

 
Telefoon:  

Mobiel:   

 

E-mail adres (werk):       

E-mail adres (thuis):  

 

Opleiding 
 
Wenst u een opleiding voor een NOB brevet: Ja  /  Nee  

 1-ster nivo     

  2-ster nivo    

 Anders, namelijk:  

 

Welke brevetten heeft u reeds (copy hoogste brevet bijsluiten). 

Hoogste brevet :         Datum : 

 
 
In bezit van zwemdiploma :   Ja  /  Nee   
 

Noodadres 
 
Wie dienen er in geval van een ongeval gewaarschuwd te worden. 
 
Naam:   

Telefoon: 

Adres:  

Relatie: 

 

Lidmaatschap 
 
Het KFD lidmaatschap duurt minimaal 1 kalenderjaar, opzeggingen dienen gemaakt te worden via de 
secretaris KFD.  
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Contributie Betaling 
 
Eenmalige inschrijfkosten KFD  à € 5,- 
KLMers:      € 42,- per half jaar of € 84,- per jaar, PSN nr:                          .  
NIET-KLMers:     € 54,- per half jaar of € 108,- per jaar. 

(bedrag kenbaar maken dmv doorhalen, bedrag wordt in rekening gebracht medio februari eo augustus) 

 

 Ik kom in aanmerking voor gezinskorting.  
(volgens voorwaarden gezinskorting en goedkeuring KFD bestuur) 

 
NOB 
Bent u al lid van de NOB?   
(verplicht voor opleiding) 

 

 Ja  Via vereniging:    te:   
  NOB-Relatie nr:   

 

 Nee  Wilt U via de KFD lid worden:   Ja / Nee  
(bedrag wordt in rekening gebracht door de KFD in februari en door de KFD afgedragen aan de 
NOB) 

 
De hoogte van de NOB contributie wordt jaarlijks door het NOB vastgesteld (ca € 43,- en is terug te 
vinden op:  www.onderwatersport.org . ) 
In dit bedrag is ook een collectieve verzekering opgenomen en een glossy maandmagazine. 
 

Betalingen 
 
Uw rekeningnummer tbv af te schrijven bedragen voor de inschrijving KFD, de KFD en /of NOB 

contributie :                                                   . 

Ten name van:                                                . 

   
Betalingen uitvoeren  onder vermelding van: inschrijving KFD, contributie KFD,  contributie NOB. 
Rekeningnummer KLM Flying Divers:  NL49 INGB 0000 860498. Gevestigd, te Hoofddorp, Stuttebos 
10, 2134JH. 
 

Ondertekening 
 
Door de ondertekening van dit formulier meldt men zich aan als lid van de KLM Flying Divers en gaat 
men akkoord met de bijbehorende voorwaarden.  (www.flyingdivers.nl) Tevens verklaart men zich 
bekend en akkoord met het feit dat de hierbij verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de 
verenigingsadministratie. 
 
 

Dagtekening    :   

Handtekening :      

Wettelijk vertegenwoordiger : 


