
                                                                   
Persoonlijk zeilnummers Olympiajol; 

 

Per april 2014 is in Duitsland het voeren van een persoonlijk zeilnummer mogelijk en is dit  

persoonlijke zeilnummer ook exclusief voorbehouden aan leden van de IOU Nederland. 

 

Informatie en voorwaarden; 

Pas na het verkrijgen van het IOU lidmaatschap kunt u een nummer schriftelijk aanvragen. 

Het is uw persoonlijke zeilnummer en het hoort niet bij de boot. Wanneer U uw boot   

verkoopt, mag cq. kunt U het persoonlijk zeilnummer niet mee verkopen. Wanneer u afstand doet 

van uw persoonlijk zeilnummer (door dit schriftelijk te melden, bij beëindiging van uw lidmaatschap, 

of bij overlijden ) vervalt het nummer weer aan de IOU Nederland.  

Vervolgens vaart U met het persoonlijk zeilnummer i.p.v. met het in de meetbrief vermelde 

zeilnummer. Een persoonlijk zeilnummer is aanvullend op de bij de boot behorende meetbrief.  

Het verstrekken, registreren en administreren van persoonlijke zeilnummers is door het 

Watersportverbond gedelegeerd aan de klassenorganisatie IOU Nederland. Na de aanmeldings- 

procedure zal het Watersportverbond een bevestiging met het persoonlijk zeilnummer aan het IOU 

lid versturen. De zeilnummers NED 2 tot en met NED 150 zijn vrijgegeven voor persoonlijk gebruik 

behoudens de zeilnummers van bestaande O jollen en reeds toegewezen nummers.  

Ondanks gedegen onderzoek is het mogelijk dat niet getraceerde oude O-jollen aanspraak houden op 

hun zeilnummer en komt het uitgegeven / toegewezen zeilnummer, indien van toepassing, te 

vervallen.    

 

Aanmeldingsprocedure en betaling; 

Elk jaar voor 15 januari kunt U enkel per mail een verzoek tot het gebruik van een persoonlijk 

zeilnummer indienen door dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te dienen bij de 

penningmeester (penningmeester@olympiajol.nl).Toekenning van het gekozen nummer zal gaan op 

basis van eerst binnen gekomen verzoek.  Op de website worden de vrijgegeven zeilnummers 

gepubliceerd en kan door ieder geïnteresseerd lid worden aangevraagd. 

Betaling zal geschieden d.m.v. automatische incasso. De penningmeester zal u een machtigings- 

formulier toezenden. Na retourontvangst van het ondertekende machtigingsformulier is het 

persoonlijke zeilnummer aan U definitief toegekend.  

De kosten voor het persoonlijk zeilnummer bedragen per 2014, éénmalig voor de aanvraag € 50,= en 

jaarlijks € 15,=. De bedragen kunnen jaarlijks door de IOU en het verbond worden verhoogd.   

IOU en het Watersport verbond zullen handelen conform de overeenkomst en de geldende 

richtlijnen voor persoonlijke zeilnummers. 

 

Aanvrager   : 

Voorletters   : 

Straat    : 

Nummer   : 

Postcode   : 

Plaats    : 

Geboren dd   : 

Gewenst Eigen Zeilnummer : 

Handtekening   : 


