
Drienerlose Zeilvereniging Euros 
 

Postcode 
and City 

 

IBAN: NL23 RABO 0317 2118 54 Incassant ID: NL06ZZZ400732540000 

 

Inschrijfformulier en SEPA-machtiging 

Membership Form and SEPA Authorization 

 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 
Nederland 
KvK: 40073254 

 

 

Achternaam/Last Name :   
 

Roepnaam/First Name :   Geslacht/Gender:  
 

Voorletter(s)/Initial(s) :   
 

Adres/Address :   
 

Postcode en woonplaats/ :   
 

Land/Country :   
 

Telefoonnummer/Phone Number :   
 

Spoedtelefoonnummer/ :   
 

Studie/Study :   
 

Rekeningnummer (IBAN) :   Bank ID (BIC)*:   
 

Studentnummer/Student Number :   
 

Geboortedatum/Date of Birth :   
 

E-mailadres/Email Address :   
 

Machtigingskenmerk** :   
 

*Alleen voor niet-Nederlandse rekeningnummers **In te vullen door de secretaris 
*Only for non-Dutch bank accounts **To be filled in by Secretary 

 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u tot schriftelijke wederopzegging lid te zijn van de Drienerlose Zeilvereniging Euros 
(hierna: D.Z. Euros). Tevens geeft u toestemming aan D.Z. Euros doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven indien er sprake is van een debiteurensaldo (bijvoorbeeld vanwege contributie, uitgiftegelden 
of bouwdrankvergoeding) en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
D.Z. Euros. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden en 
met de regelementen van D.Z. Euros, welke te vinden zijn op de www.euros.nl of op te vragen zijn bij de secretaris 
(secretaris@euros.nl). Daarnaast gaat ondergetekende akkoord met inschrijving op de mailinglijst mededeling@euros.nl, het 
verenigingsorgaan voor bestuursmededelingen. 

 
Plaats/Place : ........................................ 

 

Datum/Date : ........................................  Handtekening/Signature: ...................................................... 
 
Maak een kopie voor je eigen administratie en stuur het origineel naar bovenstaand adres. Het debiteurensaldo zal conform de 
machtigingsclausule van dit inschrijfformulier gedurende het jaar van het lidmaatschap en de daarop volgende jaren (tot schriftelijke 
wederopzegging) door D.Z. Euros gemachtigd worden van bovenstaande rekening. 

□ Ik wil niet op de Euros-mailinglijst tam-tam@euros.nl (deze mailinglijst wordt o.a. gebruikt voor aankondigingen van activiteiten). 
I do not want to be added to the Euros mailing list tam-tam@euros.nl (this mailing list is used for announcing events, etc.). 

 
Voorwaarden opgesteld door de Student Union van de Universiteit Twente op 28 juli 2014: 
A. Men wordt lid voor het UnionCard-jaar N/N+1, bijvoorbeeld 2014/2015. De hierboven gemelde datum van ondertekening valt in het 

genoemde UnionCard-jaar. 
B. Het hierboven vermelde lid zal zijn/haar contributie betalen binnen twee maanden na de hierboven vermelde datum. 
C. Een hierboven vermeld lid zal, indien hij/zij lid wordt voor 1 november van het jaar N, een UnionCard aanschaffen voor 1 november van het jaar 

N. Indien een persoon lid wordt na 1 november van het jaar N, zal hij/zij binnen 1 maand na de hierboven vermelde datum een UnionCard 

aanschaffen. Tevens zal het hierboven vermelde lid de benodigde verenigingsheffing voor de hierboven vermelde vereniging aan de Student 
Union betalen. 

D. Indien het hierboven vermelde lid niet aan voorwaarde B en/of C voldoet, zal het bestuur van de vereniging zich genoodzaakt zien stappen te 
ondernemen. De vereniging krijgt het recht alle kosten die hieruit voortvloeien, te verhalen op het hierboven vermelde lid. 

E. Een lid blijft lid tot het moment waarop hij/zij, na schriftelijke opzegging, een schriftelijke bevestiging van het bestuur heeft gekregen. 

F. Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt voor 1 september van het jaar N+1, zal hij/zij automatisch lid blijven voor het daaropvolgende 
UnionCard-jaar, het jaar N+1/N+2. 

Emergency 
Number 

http://www.euros.nl/
mailto:mededeling@euros.nl
mailto:tam-tam@euros.nl
mailto:tam-tam@euros.nl


Drienerlose Zeilvereniging Euros 
 

 

 

Eurosenquête – Nieuw Lid 
 
 

Naam: ................................................... 

Postbus 217 
7500 AE Enschede 
Nederland 
KvK: 40073254 

 

Beantwoord onderstaande vragen door de antwoorden te omcirkelen/in te vullen die op jou van 
toepassing zijn. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 
Hoe ben je lid geworden? 

 

1. N.a.v. een introductie 
 

2. Via een vriend/vriendein die al lid was 

3. Anders........................................ 

 

 
Heb je eerder gezeild? 

 

1. Nee, ik heb nog nooit op een zeilboot gezeten 
 

2. Ja, wel eens meegezeild als passagier 
 

3. Ja, ik heb de fok wel eens bediend 
 

4. Ja, ik kan redelijk zeilen 
 

5. Ja, ik kan schipperen op een valk of gelijkwaardige 

boot 

 

6. Ja, ik heb wedstrijden gezeild 

7. Ja, ik ben instructeur bij een zeilschool geweest 
 

8. Ja, ik heb CWO ......... (vul CWO-niveau in) 
 

 
Om welke reden(en) ben je lid geworden? 

 

1. Mee kunnen varen op een boot als bemanningslid 
 

2. Schipper worden van boten 
 

3. Wedstrijden varen 
 

4. Ebenhaëzer varen 
 

5. Zeezeilen 
 

6. Alleen gezelligheid 
 

7. Klussen 
 

8. Commissiewerk 
 

 
Hoe vaak denk je per jaar te gaan zeilen bij D.Z. 

Euros? 

1. 1-5 dagen in het jaar 
 

2. 6-10 dagen in het jaar 
 

3. 11-15 dagen in het jaar 
 

4. 16-20 dagen in het jaar 
 

5. Meer dan 20 dagen 

Met welke boten wil je graag zelfstandig kunnen 

varen, nu of in de toekomst ? 

1. Varianta 18 (De Witte Draeck) 
 

2. Waterrat (Raaskal) 
 

3. Jaffa 
 

4. Ebenhaëzer 
 

5. Laser 2 
 

6. Valken 
 

7. Ik wil geen schipper van een boot worden. 
 

 
Welke tak van de zeilsport trekt je het meest? 

 

1. Platbodemzeilen (op de Ebenhaëzer) 
 

2. Relaxed zeilen in bootjes die niet omslaan (Varianta, 

Waterrat, Valk) 

3. Zeezeilen 
 

4. Wedstrijdzeilen op Jaffa 
 

5. Snel varen op kleine bootjes (Laser 2) 
 

 
Welke verenigings-/commissie-ervaring heb je? 

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

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

 
Welke opleiding doe je? 

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

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

 

 
Voor alle informatie over D.Z. Euros kun je terecht op 

www.euros.nl en al je vragen kun je stellen aan 
prco@euros.nl. 

 

 
Veel zeilplezier!

http://www.euros.nl/
mailto:prco@euros.nl


Drienerlose Zeilvereniging Euros 

 

 

 

Questionnaire for New Members 

 

Postbus 217 
7500 AE Enschede 
Nederland 
KvK: 40073254 

 
Name:      
 
Please answer the following questions by circling/filling in your answer(s). 

  

How did you become a member? 

1. Kick-In and/or Introduction Weekend 

2. Via a friend who is a member 

3. Other      

 
 

Have you ever sailed before? 

1. No, I have never set foot on a boat 

2. Yes, I have joined as a passenger 

3. Yes, I have even used the Jib 

4. Yes, I am a comfortable sailor 

5. Yes, I can sail dinghies (e.g. Laser, Optimist) 

6. Yes, I have racing experience 

7. Yes, I have been an instructor 

8. Yes, I have sailing licence 
 

 

For what reasons did you decide to become a 
member? 

1. Join sailing events as crew 

2. To become a skipper 

3. Racing 

4. Sailing the Ebenhaëzer 

5. Sea Sailing 

6. Just to have a good time 

7. Maintenance  

8. Committee Work 
 

 

How often do you think you will be sailing with 
D.Z. Euros? 

1. 1-5 days per year 

2. 6-10 days per year 

3. 11-15 days per year 

4. 16-20 days per year 

5. More than 20 days 

Which boats would like to be able to sail yourself 
(skipper) in the future? 

1. Varianta 18 (De Witte Draeck) 

2. Waterrat (Raaskal) 

3. Jaffa 

4. Ebenhaëzer 

5. Dinghies 

6. Valken (Falk) 

7. I don’t want to become a skipper. 

 
 

What type of sailing are you most interested in? 
 

1. Clipper Sailing (on the Ebenhaëzer) 

2. Relaxed Sailing on boats that won’t capsize 
(Varianta, Waterrat, Valk) 

3. Sea Sailing on Jaffa 

4. Sail Racing on Jaffa 

5. Relaxed dinghy sailing 

6. Dinghy racing 
 
 

What sort of association/committee experience 

do you have? 
 

  
 

  

 
What do you study? 

 
  

 
  

 

 
For any information about D.Z. Euros visit www.euros.nl 

and send any questions you might have to 
prco@euros.nl. 

 

Happy Sailing!

http://www.euros.nl/
http://www.euros.nl/
mailto:prco@euros.nl


Drienerlose Zeilvereniging Euros 
 

 

 

 

Relevant English Translations 

 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 
Nederland 
KvK: 4007325

 

The official language of this document is Dutch. Nothing written in English is legally binding, serving only 
as a guide for non-Dutch speakers to fill out the form correctly, and know what they are signing. There’s 

no funny business going on, trust us! 
 
By signing this form, you declare to be a member of the de Drienerlose Zeilvereniging Euros (hereinafter: D.Z. Euros) until a 
written notice of termination is given. You also consent D.Z. Euros to recurring direct debit orders to your bank account to debit 
an amount from your account if there is a debtor balance (for example due to dues, issue fees or building fee) and your bank to 
deduct an amount from your account on an ongoing basis in accordance with the order from D.Z. Euros. If you do not agree with 
this debit, you can have it reversed. Please contact your bank within eight weeks of the debit. Ask your bank about the conditions. 
The undersigned agrees with the conditions and with the regulations of D.Z. Euros, which can be found on www.euros.nl or can 
be requested from the secretary (secretaris@euros.nl). In addition, the undersigned agrees to registration on the mailing list 
mededeling@euros.nl, the association body for management announcements. 
 
 
Conditions set forth by the Student Union of the University of Twente on 28th July 2014: 
A. One becomes a member for the UnionCard-year N/N+1, for example 2014/2015. The given date of signature falls in the named UnionCard-

year. 
B. The aforementioned member is to pay their fees within two months of the date given above. 
C. The aforementioned member is to buy a UnionCard before 1 November of year N. In the case of becoming a member after 1st November, they are 

to buy a UnionCard within 1 month of the date given above. Furthermore, the aforementioned member shall pay the required association fee of 
the respective association to the Student Union. 

D. In the case that the aforementioned member does not comply with the above B and/or C, the board of the association is forced to take 
action. The association is entitled to recover all costs arising from this from the aforementioned member. 

E. A member stays a member until, after a written cancellation, a written confirmation is given by the board. 

F. In the case that a member has not given a written cancellation before 1 September of the year N+1, they automatically become a 
member for the following UnionCard-year, the year N+1, N+2.

 


