NJIKV	
  Vereniging	
  inschrijvingsformulier
Geachte heer/mevrouw,
Door invulling en ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende, kennis te hebben
genomen van het bijgaande contributiereglement en hiermee akkoord te gaan.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij bovenstaande persoon wil inschrijven als lid van de NJIKV voor
de periode van minimaal één verenigingsjaar.
De statuten en reglementen van de vereniging zijn ter inzage beschikbaar en kunnen worden
opgevraagd bij het bestuur. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden
verbonden aan het lidmaatschap zoals beschreven in de statuten en alle reglementen van de NJIKV,
welke tevens staan gepubliceerd op de website van vereniging: http://www.njikv.nl
Tevens willen wij u graag wijzen op het feit dat de reglementen op de website actueel en bindend zijn.
Verder wensen wij u veel plezier bij de Nederlandse Jeugd Indoor Kart Vereniging. Mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan horen wij deze graag van u.
De verdere inhoud van dit formulier dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit dient te
geschieden door een bevoegd ouder of voogd.

Naam	
  
Geboortedatum	
  
Adres	
  
Postcode	
  en	
  Plaats	
  
Telefoonnummer	
  
E-mail	
  adres	
  
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de risico’s welke aan het kartrijden verbonden
zijn. Iedere aansprakelijkheid van de NJIKV, voor schade welke deelnemers zelf dan wel aan hun
eigendommen aan het karten te wijten valt, is uitgesloten, ongeacht op welke wijze deze schade dan
ook is toegebracht.
Deelname aan trainingen en/of andere activiteiten onder leiding van de NJIKV, te allen tijde, ter
beoordeling van het bestuur.

Datum.....................................
Aldus naar waarheid opgemaakt te ...........................................
Naam ouder/voogd................................................................
Handtekening

Ingeschreven bij de KvK te Flevoland onder nummer 39091108 Bankrekening : Postbank NL87 INGB 0004
6875 31. BTW Nummer : NL8150.59.760 B01

MEDISCHE VERKLARING
Hierbij verklaar ik ondergetekende dat bovennoemde persoon in een goede lichamelijke conditie
verkeert en geen bijzondere en/of noemenswaardige ziekten en/of aandoeningen heeft. Wanneer dit
wel het geval is en/of ik hieraan twijfel zal ik dat terstond, of indien van toepassing, voorafgaand aan
iedere training/race kenbaar maken aan de wedstrijdleiding.
Lijdt, of heeft de deelnemer geleden aan, één van onderstaande ziekten dan wel aandoeningen?
Aankruisen wat van toepassing is. Wanneer een vraag met JA is beantwoord, deze gaarne toelichten.
Bij twijfel graag overleg met het bestuur.
JA

NEE

JA NEE

Hooikoorts, allergische aandoeningen.

Hartziekte, hoge bloeddruk, hartkloppingen
en/of andere hartaandoeningen

Kortademigheid, pijn op de borst.

Longontsteking, astma, bronchitis en/of andere
longaandoeningen, bloed opgeven.

Bijzondere keel-, neus-, oor-, of
oogaandoeningen.

Gebruikt hij/zij medicijnen

Nier- en/of blaasontsteking. Afwijking bij
bloed- en/of urineonderzoek.

Toevallen, geestesziekten, veelvuldig
hoofdpijn

Duizeligheid, flauwvallen, hersenschudding.

Pijnlijke en/of stijve gewrichten,
gewrichtsontstekingen

Suiker- of schildklieraandoeningen.

Rugletsel, spierziekte en/of (tijdelijke)
verlammingen

Overgevoeligheid voor
voed/geneesmiddelen

Ruimte voor toelichting:
Eventuele andere niet genoemde bijzonderheden

Paraaf ouder/voogd ............................
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