INSCHRIJFFORMULIER cursus KVB II 2018 inclusief meteo avond 2017
Achternaam:……………………………………………………………………………. Voorletters:………………………………………
Voornaam:……………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Straat: ……………………………………….……………………………………………. Huisnummer: ……………………………………
Postcode: ………………………………… Woonplaats: ………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………. Emailadres: …………………….…………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………… GSM: ………………………………………………………………………
Plaats: Clubgebouw De Aak

De Haukes 2

1778 KD te Westerland.

Aanvang: 19.30 uur

Op een dinsdagavond in december 2017 wordt een meteo avond gegeven ten behoeve van de cursus
KVB I en KVB II. De datum van deze meteo avond, voor alle WVA leden, wordt op een later moment
bekend gemaakt. De cursus KVB II gaat door bij minimaal vijf cursisten. Deelname op volgorde van
inschrijving. Uiterste inschrijfdatum: 12 december 2017.
De cursus KVB II wordt gegeven op dinsdagavond en deze bestaat uit zes lessen. De zevende les staat
als reserve les. Data KVB II Januari: 9 – 16 – 23 – 30. Februari: 6 – 13. Reserve datum 27 februari
De leskosten zijn:
Cursus KVB II:
(inclusief koffie / thee)
€ 75,00
Lesmateriaal, door u zelf aan te schaffen, u krijgt bericht over wat u nodig heeft ± € 50,00
Kosten examenaanvraag (de cursist dient zichzelf in te schrijven via www.vamex.nl) zijn :
2017 ±: KVB II € 42,00 KBV II € 50,00 KVB I en II € 70,00 Afgifte klein KVB € 20,00
Voor het overmaken van het cursusgeld KVB II krijgt u na ontvangst van het inschrijfformulier een
rekening toegestuurd. Om een cursus bij ons te kunnen volgen, dient u lid te zijn van de
Watersportvereniging Amstelmeer (WVA). Het lidmaatschap WVA loopt per kalenderjaar. Het
lidmaatschapsformulier kunt u downloaden via www.wvamstelmeer.nl en ingevuld opsturen naar de
penningmeester WVA.
Handtekening cursist:

indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger

………………………………………………………………

..................................................................................

Datum:……………………………………………..

Plaats:…………………………………………………………………….

Inschrijfformulier per post opsturen naar:

WVA
Tav Wico Stam
Cursusleider KVB
Heldersestraat 16
1777 BD Hippolytushoef

Voor vragen over kunt u mailen naar Wico Stam wicostam@hetnet.nl of bellen 0227 - 592559

