
kanovereniging De Ronde Venen 
KVDRV – Kano Wintertraining aanmeldingsformulier 2019/2020 

Hoe om te gaan met dit formulier: 

1. Download dit formulier naar je eigen pc. 
2. Save het formulier na invullen op uw pc. 
3. Mail dit formulier naar: jeugd@kvdrv.nl o.v.v. “Zwembadtraining 2019/2020” 
4. Print het formulier. 
5. Vul het formulier in en teken de geprinte versie. 
6. Wanneer een deelnemer Jeugdlid is (<18) dan ook een handtekening van een van de ouders 
7. Lever het formulier in tijdens de eerste training of mail een (scan van een) ondertekend 

exemplaar naar bovenstaand adres. 

Wat willen we aanbieden: (Keuze graag aangeven in de aanmeldingstabel) 

(1) Watervrij worden: kortom durven omvallen en uitstappen. 
(2) Reddingen: bedoeld voor die leden die dit nog niet of niet voldoende beheersen. 
(3) Eskimoteren: Wanneer je de reddingen beheerst kan er gewerkt worden aan het redden van jezelf 

zonder hulp van buiten. 
(4) Freestyle: Voor kanoërs die een nieuwe stap willen maken. Beschikbaarheid instructeur moeilijk 

(Afhankelijk van beschikbaarheid instructeur mogelijk) 
(5) Kanopolo: bedoeld voor de Kanopolo Team leden. Ook mogelijk voor die leden die willen instappen 

in een van de teams voor komend seizoen 2020 om een van de teams te komen versterken. 
(6) Oefenen voor het Wild Water Weekend 2020. Alle deelnemers aan dit weekend dienen minimaal 

3 x in het zwembad deel te nemen dit om de veiligheid tijdens het weekend te vergroten. 

Wat kost het? 
Leden € 25,- niet Leden € 25,- (incl. materiaal). 

De kosten dienen te worden overgemaakt op de rekening van de KVDRV onder vermelding van: 
“Naam” en “Zwembadtraining 2019/2020” IBAN nr.: NL87 INGB 0006 2179 00 

Waar? 

De wintertraining 2020 zal dit jaar weer gehouden worden in het wedstrijdbad van het Veenweide bad 
(Optisport) in Mijdrecht. 

Adres: 
 Ontspanningsweg 1;  
 3641 SV Mijdrecht 

Wanneer? 

Dag Datum Aanwezig/locatie StartTijd Eindtijd 
Woensdag (opbouwen 

trailer alleen leden) 
08 – Jan - 2020 19:30 / Clubhuis 19:30 - 

Zaterdag 11 – Jan - 2020 15:45 / Zwembad 16:00 17:15 
Zaterdag 18 – Jan - 2020 15:45 / Zwembad 16:00 17:15 
Zaterdag 25 – Jan - 2020 15:45 / Zwembad 16:00 17:15 
Zaterdag 01 – Feb - 2020 15:45 / Zwembad 16:00 17:15 
Zaterdag 08 – Feb - 2020 15:45 / Zwembad 16:00 17:15 

Wat verwachten we van alle deelnemers/instructeurs? 

Om het afbouwen en opbouwen van de trailer mogelijk te maken wordt iedereen verzocht om op de 
aangegeven tijd aanwezig te zijn bij het Veenweide bad. Na de training wordt van iedereen verwacht dat de 
gebruikte boot en overige spullen vrij van water op de trailer gebonden worden. 
Onderstaande graag ingevuld inleveren tijdens eerste aanwezigheid. 



kanovereniging De Ronde Venen 
KVDRV – Kano Wintertraining aanmeldingsformulier 2019/2020 
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Trainingsdoel 

Watervrij worden Ja* Nee*
Reddingen Ja* Nee*
Eskimoteren Ja* Nee*
Freestyle Ja* Nee*
Kanopolo Ja* Nee*
Deelnemer WW 
Weekend 2020 

Ja* Nee* 

Anders nl: Ja* Nee*
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Maakt gebruik van Eigen boot Ja* Nee*
Vervoer van het materiaal  op de trailer Ja* Nee*

Boot (Polypropyleen heeft de 
voorkeur) 

Zee Kajak Ja* Nee*
Wildwater Kajak Ja* Nee*
Kanopolo Kajak Ja* Nee*
Freestyle Kajak Ja* Nee*
Toer kajak Ja* Nee*
Eigen Peddel Ja* Nee*

Eigen Spatzeil Ja* Nee*
Zwemvest (niet verplicht in 

Zwembad) Eigen Zwemvest 
Ja* 

Nee*

Leen boot + Peddel + Spatzeil Ja* Nee*

Ondergetekende geeft KVDRV toestemming voor 
gebruik foto’s in de door KVDRV verkozen Media

Ja* Nee*
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Persoonsgegevens 

Lid KVDRV Ja* Nee*
Jeugd Lid: Ja* Nee*

Achternaam 

Voornaam 

Geboorte datum 

Jeugddeelnemers  
(onder de 18 jaar) 

Zwemdiploma A* B* C* 

Toestemming ouder Ja* Nee*

e-Mail Ouders 

Handtekening 
Ouder:

Adres gegevens 

Straat 

Huisnummer 

Postcode 

Plaats 

Bereikbaar via 

Huis telefoon 

Mobiele telefoon 

e-Mail 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 


