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 Achternaam

 Voorletters  Voorvoegsel

 Roepnaam  Geslacht m  /  v  Titel

 Geboortedatum  Geboorteplaats

 Nationaliteit

 Adres Huisnr+toevoeging

 Postcode  Woonplaats

 Telefoon  Mobiel nummer

 E-mailadres

Ik ben al (aspirant) lid / geweest ja / nee*  Lidnummer:

Ik wil alleen het aspirantlidmaatschap ja / nee*

Instructeur verklaart met het zetten van de stempel dat de cursist met goed gevolg het theorie examen heeft afgelegd
en dat de cursist aan de praktijkeisen van schermvliegbewijs-1 heeft voldaan zoals gesteld in reglement schermvliegen

Stempel instructeur

naam naam instructeur

       -        - Contributie

Plaats * Handtekening *

Ingangsdatum lidmaatschap:  € 30.-

Met het invullen van onderstaande gegevens en het plaatsen van uw handtekening gaat u het lidmaatschap aan bij de KNVvL.

Datum *

* Invullen van datum, plaats en handtekening is verplicht. Anders kan uw aanmelding als lid niet plaatsvinden. 

Met het plaatsen van je handtekening ga je akkoord met de Statuten & Huishoudelijk Reglement van de KNVvL, alsmede met de algemene 
voorwaarden en overige regelingen voor zover van toepassing

Gegevens vliegschool:

Gegevens lidmaatschap:

Verklaring Schermvliegbewijs -1:

Houttuinlaan 16A Telefoon: 0348 - 437060

KNVvL afdeling schermvliegen
3447 GM  Woerden

Persoonlijke gegevens:

Aanvraagformulier schermvliegbewijs-1 en aspirant lidmaatschap
Niet volledig, incorrect of onleesbaar ingevulde formulieren worden geretourneerd.

Graag invullen in blokletters met blauwe of zwarte inkt. Vergeet niet het formulier te ondertekenen

KNVvL Ledenadministratie E-mail: ledenservice@knvvl.nl
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Het bestuur wenst je veel mooie vluchten en veilige landingen!

Je ontvangt regelmatig een digitale nieuwsbrief van de Afdeling Schermvliegen met actuele berichten over het schermvliegen.

Het aspirant-lidmaatschap van de KNVvL levert diverse voordelen op:

Je ontvangt vier keer per jaar Riser, het ledenmagazine van de Afdeling Schermvliegen over schermvliegen in Nederland en 
daarbuiten.

Je bent lid van de KNVvL die zich inzet voor onder meer erkende en betrouwbare opleidingen en schermvliegscholen en 
belangenbehartiging voor schermvliegen in Nederland en voor Nederlandse schermvliegers in het buitenland

Met het aspirantlidmaatschap ben je komende twaalf maanden lid van de KNVvL voor de aantrekkelijke introductieprijs van 30 euro. 
Aan het einde van de looptijd krijg je automatisch bericht en kun je indien gewenst volwaardig lid worden.  

Van harte gefeliciteerd met de eerste vijf hoogtevluchten schermvliegen.
Je kunt nu na het halen van je theorie examen Schermvliegbewijs-1 aanvragen en Aspirant lid worden van de KNVvL.

Toelichting:


