
Let op: ook overige twee zijden invullen  * doorhalen wat niet van toepassing is 
  ** velden moeten ingevuld worden 

Vragenlijst ten behoeve van clublidmaatschap 
 

Naam club  

0 toer / 0 merkenclub / 0 sport, tak van sport 

Postadres club 
Indien afwijkt van secretaris 

 

Internetadres club  

Inschrijfnummer KvK  

 
Hoe is uw club ontstaan 
 

 

 

 

 

 
Wat is de reden waarom uw club lid wil worden van de KNMV 
 

 

 

 
Wat is de verwachting van uw club van het clublidmaatschap 
 

 

 

 

 
Wanneer heeft uw club haar algemene ledenvergadering 

Hoeveel leden heeft uw club 

Heeft uw club een tekort aan vrijwilligers?       Ja / Nee 

  
Verzekeringen 

Welke verzekering(en) heeft uw vereniging afgesloten en bij welke maatschappij 
Soort verzekering Verzekeringsmaatschappij polisnummer 
   

   

   

   

   

   

   



Let op: ook overige twee zijden invullen  * doorhalen wat niet van toepassing is 
  ** velden moeten ingevuld worden 

 
Heeft uw club een clubblad Ja / Nee 

Zo ja wat is de naam  

Hoe vaak verschijnt het per jaar 

Zo niet, hoe informeert u dan uw leden 

Kan de KNMV artikelen aanleveren voor het clubblad/nieuwsbrief/website 

Ja, mailen naar 

 

Heeft de motorclub een clubhuis: Ja 

Naam clubhuis 

Adres clubhuis 

Postc. + woonpl  

Nee, wij houden onze clubbijeenkomsten in 

Naam locatie 

Adres locatie 

Postc. + woonpl 

Op welke-dagen en –tijden: 
 
ma / di / wo / do / vrij / za / zo van _________ uur tot __________ uur 
ma / di / wo / do / vrij / za / zo van _________ uur tot __________ uur 
ma / di / wo / do / vrij / za / zo van _________ uur tot __________ uur 
ma / di / wo / do / vrij / za / zo van _________ uur tot __________ uur 
 
  

Bestuur 
Voorzitter 
Naam dhr/mw*  KNMV lidnr. 

Adres  

Pc / plaats  

Tel. privé  Mobiel : 

E-mail  Geb. datum** 

Secretaris 

Naam dhr/mw*  KNMV lidnr. 

Adres  

Pc / plaats  

Tel. prive  Mobiel 

E-mail  Geb. datum** 



Let op: ook overige twee zijden invullen  * doorhalen wat niet van toepassing is 
  ** velden moeten ingevuld worden 

 
Penningmeester 

Naam dhr/mw*  KNMV lidnr. 

Adres  

Pc / plaats  

Tel. prive  Mobiel 

E-mail  Geb. datum** 

Overige bestuursleden Functie  

Naam dhr/mw*  KNMV lidnr. 

Adres  

Pc / plaats  

Tel. prive  Mobiel 

E-mail  Geb. datum 

Functie  

Naam dhr/mw*  KNMV lidnr. 

Adres  

Pc / plaats  

Tel. prive  Mobiel 

E-mail  Geb. datum 

Functie  

Naam dhr/mw*  KNMV lidnr. 

Adres  

Pc / plaats  

Tel. Privé  Mobiel 

E-mail  Geb. datum 

Functie  

Naam dhr/mw*  KNMV lidnr. 

Adres  

Pc / plaats  

Tel. prive  Mobiel 

E-mail  Geb.datum 

 
Ingevuld: 
Datum: ________________________ 
 
Naam:  _________________________________________________________________ 
 
Functie: ________________________________________________________________ 
 
KNMV Clubnummer  
KNMV Relatienummer  
 


