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TOELICHTING INSCHRIJVING ASPIRANT LID
Geachte Lezer(es),
U heeft belangstelling voor het lidmaatschap van de Wandel Sport Vereniging Koninklijke Luchtmacht (WSV-KLu).
De WSV-KLu organiseert de deelname aan diverse nationale en internationale wandeltochten. Dit doen wij in goede
samenwerking met de Wandelsport Vereniging Koninklijke Marine (WsV-KM). Jaarlijks brengen wij een aantrekkelijk
wandelprogramma uit dat kan dienen ter ondersteuning van de georganiseerde Koninklijke Wandel Bond Nederland
en de International Marching League (I.M.L.) wandel- en prestatietochten. Deze tochten kunnen variëren van
eendaagse tot vierdaagse wandeltochten en hebben minimaal een dagelijkse afstand van 20 kilometer. Daarnaast
organiseren wij als wandelvereniging van de Koninklijke Luchtmacht een eigen Luchtmacht wandelmars die start in
de buurt van een Luchtmachtonderdeel. Voor deze Luchtmacht mars welke door leden wordt georganiseerd met
veel vrijwilligers uit onze eigen vereniging stimuleren we de wandelsport binnen de Luchtmacht in combinatie met
de positieve werkrelatie die de Koninklijke Luchtmacht ons als werkgever biedt.
We trainen inmiddels niet meer alleen vóór de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook daarna. Als wij een tocht
organiseren, gaan de leden van de WsV-KM als opstapper mee, uiteraard ook andersom als zij de zaak regelen.
Wat krijgt u, als u lid wordt:
a. Ons wandelprogramma van het lopende jaar.
b. Een apart info bulletin voor alle marsen met informatie en de hoogte van het inschrijfgeld.
c. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de WSV-KLu.
d. Een ingevuld formulier Verificatie Inschrijfgegevens, wat u na controle en eventuele correctie, terugstuurt.
e. Een machtiging voor automatische inning van de contributie welke u na ondertekening terugstuurt.
f. Het lidmaatschap van de wandelbond KWBN is inclusief.
Wat kunt u verwachten voor uw inschrijfgeld wandelmars,
afhankelijk van het land en de mars, maar in ieder geval:
a. Inschrijfkosten van de mars, (inschrijvingen worden door ons verzorgd).
b. Logies, overnachtingen in scholen, hallen, tenten, bij hoge uitzondering in een hotel.
c. Ontbijt, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
en indien mogelijk:
d. Vervoer van een opstapplaats in Nederland naar de wandelmarsbestemming en terug.
De contributie voor 2016 bedraagt € 25,00.
De contributie wordt uitsluitend geïnd middels een door u ondertekende machtiging en volgens de SEPA normen.
Vul in het vak OPMERKINGEN, van het aspirant lid inschrijfformulier, een beknopt overzicht van uw loophistorie in.
Na terug ontvangst van uw inschrijfformulier krijgt u van ons nadere informatie als aspirant-lid per mail.
Acceptatie inschrijvingen:
De criteria voor inschrijving en acceptatie zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van
de WSV-KLu. Als u een medische indicatie hebt, dient u dat te vermelden, wij nemen dan eventueel contact met u
op.
Indien uw inschrijving wordt geaccepteerd, ontvangt u aanvullende informatie. Als uw inschrijving niet wordt
geaccepteerd, krijgt u hierover een schriftelijke mededeling.
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Overige gegevens:
De Nederlandse Staat in zijn algemeenheid, de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder en de
WSV-KLu, kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door of aan de
deelne(e)m(st)er(s), die ontstaan is door deelname aan een door de WSV-KLu georganiseerd evenement.
Derhalve wordt u ten zeerste aangeraden bij deelname aan een wandelreis vooraf een reisverzekering af te
sluiten.
Als u besluit op grond van het voorgaande lid te worden en indien u het volledig eens bent met het gestelde in deze
toelichting dan kunt u het inschrijfformulier Adspirant Lid WSV-KLu volledig invullen en verzenden.
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