Stichting Zeekadetkorps “MOERDIJK”
Telefoonnummer aan boord:
E-mail:

06 – 28 07 70 41
info@zkkmoerdijk.nl

Welkom als aspirant Zeekadet bij het Zeekadetkorps Moerdijk. Wij hopen dat je een leuke tijd
tegemoet gaat bij ons korps.
In deze brief tref je aan:
• Het inschrijfformulier.
Dit moet je ingevuld inleveren bij de commandant met één recente pasfoto van jezelf. Er wordt
een pasje gemaakt wat het legitimatiebewijs is voor alle activiteiten van het Zeekadetkorps
Nederland, zoals bijvoorbeeld excursies en het Nationale Zomerkamp.
• De contributie voor jou gaat in op: 2 december 2017
Voor wat betreft de betaling staan de gegevens van onze penningmeester vermeld op het
inschrijfformulier. De contributie bedraagt € 15,-- per maand.
• Starterspakket
• Contactgegevens
• Instructie voor afmelden
Wat te doen als je een keer niet bij een korpsdag kan zijn.
• De aankondiging van: Het instructieboekje voor de Zeekadet;
dit boekje maakt onderdeel uit van je opleiding tot Zeekadet der Derde Klasse. Hierin vind je
dus alles wat je in de komende maanden gaat leren. Bewaar het goed, want je zult het nog vaak
nodig hebben.
Mocht je over het diploma jeugd-EHBO of andere EHBO diploma’s beschikken, breng dan
een kopie van deze diploma’s mee. Je krijgt dan een extra uitmonstering, zodat iedereen
weet dat jij je EHBO-diploma hebt (dit is handig in noodgevallen)
Tot slot willen wij je nogmaals heel veel plezier en succes wensen bij het Zeekadetkorps Moerdijk.
Als je vragen hebt kun je natuurlijk altijd met ons e-mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
Joris Rietveld
Commandant Zeekadetkorps Moerdijk

Stichting Zeekadetkorps “MOERDIJK”
In te vullen door het korps.
1 pasfoto inleveren s.v.p.

Registratienr. …………………………..
Ingeschreven d.d.…………………..
Uitgeschreven d.d.:………………….. .…
________________________________________________________________________________
In te vullen door zeekadet/ouder(s)/verzorger(s)
Achternaam:

………………………………….. Roepnaam:………………………………..

Voornamen voluit:

…………………………………….……………………………………………

Medische indicaties: ja / nee,
indien ja, gaarne de info in een gesloten enveloppe gericht aan de Commandant sturen met de vermelding
“VERTROUWELIJK”.

Geboortedatum:

…………………... Zorgverzekeringsnr.: ………….………………….…….

Adres:

………………………………………………………..………………………...

Postcode:

…………………… Woonplaats: …………………….……………………….

Zeekadet
Mobiel: ……………………………………... E-mail: ..…………………………………………...
Ouders
Telefoonnummer:
………………………. E-mail: ..…………………………………………...
Mobiel moeder: ………………………………………………………………………………….........
Mobiel vader:………………………………………………………………………………………….
In bezit van zwemdiploma: ja / nee Zo ja, welke: ………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ervaring op een schip:
ja / nee Zo ja, welke ervaring heb je:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Handtekening zeekadet:

Handtekening ouders/voogd:

…………………………………
Contributie: € 15,00 per maand.

………………………………..

Alle gegevens worden met de grootste zorg en vertrouwelijk behandeld.

Stichting Zeekadetkorps “MOERDIJK”
T.a.v.:

Stichting Zeekadetkorps Moerdijk

Bankrekeningnummer:

NL81 RABO 0122 5471 36

Contactgegevens Penningmeester:

penningmeester@zkkmoerdijk.nl

Geachte zeekadet/ouder(s)/verzorger(s),
Naar aanleiding van het lidmaatschap van uw zoon/dochter/pupil bij ons korps ontvangt u bij deze
een schrijven inzake de betaling van de contributiegelden.
De contributie bedraagt € 15,00 per maand.
Wij verzoeken u om dit bedrag maandelijks aan ons te doen toekomen.
Voor zowel uw als ons gemak stellen wij voor, dat u bij uw bank een zgn. periodieke overboeking
aanmaakt.
Let wel, dit is geen machtiging die u aan ons geeft, maar een opdracht die u aan uw bank geeft.
Ons rekeningnummer vindt u bovenaan dit schrijven.
Het inschrijfgeld van € 125,-- kunt u bij de eerste keer contributie overmaken.
Wij zullen dan de maten van uw zoon of dochter opnemen en de kleding zo spoedig mogelijk
leveren. Onze leverancier heeft echter een levertijd van maximaal 6 weken.
Mocht de zeekadet besluiten het lidmaatschap te beëindigen bent u zelf verantwoordelijk dit
schriftelijk te melden bij de penningmeester. Tot die tijd bent u de contributie aan “Stichting
Zeekadetkorps Moerdijk” verschuldigd.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
i.o.

namens de Penningmeester van het ZKK Moerdijk

Stichting Zeekadetkorps “MOERDIJK”
E-mailadres voor afmelden

afmelden@zkkmoerdijk.nl

Geachte zeekadet/ouder(s)/verzorger(s),
Elke korps dag rekenen wij op de aanwezigheid van al onze leden. Dit zodat wij een zo compleet
mogelijk programma kunnen maken.
Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer niet bij een korps dag aanwezig kan zijn. Als dit zo is
willen we dit graag ruim van tevoren weten. Dit zodat wij ons programma hierop aan kunnen
passen en wij ons geen zorgen hoeven te maken wanneer je er nog niet bent op de korpsdag.
Het afmelden dient uitsluitend via het mailadres afmelden@zkkmoerdijk.nl te gebeuren. Wanneer je
jonger bent dan 16 jaar willen wij een e-mail ontvangen van de ouder(s)/verzorger(s).
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u ons natuurlijk altijd emailen.
Met vriendelijke groet,
Joris Rietveld
Commandant Zeekadetkorps Moerdijk

Stichting Zeekadetkorps “MOERDIJK”
Starterspakket
Omdat er bij de zeekadetten gebruik gemaakt wordt van een werktenue, hebben we een
starterspakket samen gesteld. De kosten van dit pakket zijn €125,--.
Uw zoon of dochter ontvangt hiervoor het volgende:
- 1 Zeekadetmuts
- 1 Petlint “zeekadetkorps”
- 1 Werkbroek
- 1 Werk hemd
- 1 Fleecevest
- 2 Sportwitjes
Deze kleding blijft eigendom van de zeekadet, wanneer hij of zij bevorderd wordt tot zeekadet
3 ontvangt u een uniform in bruikleen.
Verder zijn veiligheidsschoenen verplicht aan boord, deze zijn eventueel ook via het korps te
bestellen.
Meetinstructie voor mutsen, petten en hoeden
De maat voor de mutsen, petten en hoeden is gelijk aan de omvang van het hoofd. Zie hieronder hoe te meten.
Houd er rekening mee dat de muts, pet of hoed ook nog van het hoofd af moet kunnen, dus meet niet té strak.

Onderstaande gegevens kunt u inleveren bij de HLD, Dhr. C. Van Belle.
Maat muts:……………………………………
Maat werkbroek (mt 42-64)………………….
Maat werkhemd (mt 33-52)………………….
Maat fleecevest (S-XXXXXL)………………
Maat sportwitje (4-10)……………………….
Twijfelt u over de juiste maat, dan adviseren wij om aan boord even van andere kadetten te passen.

Stichting Zeekadetkorps “MOERDIJK”
Contactgegevens:
Commandant
Dhr. J. Rietveld
06-30996209
cdt@zkkmoerdijk.nl
Eerste Officier
Dhr. T. Broekmeulen
06-48924794
eo@zkkmoerdijk.nl
Penningmeester
Dhr. E. Van Het Geloof
Penningmeester@zkkmoerdijk.nl

