Avondsterweg 13
8938 AK Leeuwarden
E: secretariaat@lrvwetterwille.nl
IBAN: NL88 INGB 0000 8502 90

Aanmelding Lidmaatschap 2016-2017
* aub in blokschrift invullen; kruis aan naar keuze en indien van toepassing

1.
-

Persoonlijke Gegevens *
Voorletter(s): _____________________________________________
Roepnaam: ______________________________________________
Tussenvoegsel(s): __________________________________________
Achternaam: ______________________________________________
Geboortedatum: __________________________________________
Geslacht:  man  vrouw
Adres: ___________________________________________________
Postcode woonplaats: ______________________________________
Telefoon thuis / mobiel: _____________________________________
E-mailadres: ______________________________________________
IBAN bankrekeningnummer: _________________________________

2. Ervaring, Ambitie en Verklaring *

 Ik heb geen tot weinig roei-ervaring, en wil instructielessen volgen.
 Ik heb wel roei-ervaring als:  sculler  boordroeier; als:  toerroeier  wedstrijdroeier,
in de volgende boottypen: ____________________ bij roeivereniging: ____________________
 Ik heb ook stuurervaring, in de volgende boottypen: ____________________
 Ik wil roeiexamen doen, voor bevoegdheid:  scullen  boordroeien , niveau (1-4) in overleg.
 Ik wil:  toerroeien  wedstrijdroeien
 Ik weet dat ik roei (en/of stuur) voor eigen risico en verantwoording (niet voor aspirant-lid met instructie).
 Ik heb een eigen WA-verzekering (niet voor aspirant-lid met instructie).
 Ik kan zwemmen, en heb de volgende zwemdiploma(’s): ____________________
 Ik verzoek rekening te houden met de volgende fysieke beperkingen(en): ____________________
3. Keuze Lidmaatschapstype, contributie en entreegeld *

 Aspirant-lidmaatschap (alleen burgers > 18 jaar):
 Burger-lidmaatschap (> 18 jaar):
 Indien gezinslid van LRV Wetterwille lid:
 Student-lidmaatschap (> 18 jaar; voltijd student):
 Indien ook lid studentenroeivereniging elders:
 Jeugd-lidmaatschap (< 18 jaar):
- Voor nieuw lid geldt entreegeld:
 Ik wil graag een toegangssleutel, borg:

€
€
€
€
€
€
€
€

80,00
320,00
255,00
255,00
145,00
175,00
16,00
50,00

(aspirant voor 3 maanden)
(te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 160,00)
(te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 127,50)
(te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 127,50)
(te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 72,50)
(te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 87,50)
(eenmalig, niet voor aspirant-lid)
(niet voor aspirant-lid)

4. Betalingsmachtiging en -specificatie

Ik machtig hierbij LRV Wetterwille om de contributie voor het lidmaatschap, in 2 halfjaartermijnen, of
aspirant-lidmaatschap automatisch af te schrijven van mijn IBAN bankrekening.
In de contributie van het (regulier) lidmaatschap is de hoofdelijke retributiebijdrage voor het KNRBlidmaatschap van LRV Wetterwille inbegrepen. Voor jeugd- en student-leden (niet voor burger-leden) zijn bij
de contributie inbegrepen de inschrijfgelden voor deelname aan door LRV Wetterwille voorgeschreven en
door derden georganiseerde roeiwedstrijden.
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5. Condities, Verlenging, Opzegging of Bedanken
Het verenigingsjaar van LRV Wetterwille loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Bij lid worden gedurende het
lopende verenigingsjaar wordt naar rato contributie betaald over het nog resterende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap gaat in geval van aanmelding voor instructielessen in per 1
oktober óf per 1 april. In geval van geen aanmelding voor instructielessen gaat het lidmaatschap of aspirantlidmaatschap in per de eerste van de maand volgend op de maand van aanmeldingsdatum. Het lidmaatschap
wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij sprake is van opzegging. Uiterlijk één maand voor het verstrijken
van het verenigingsjaar kan het lidmaatschap voor het volgend jaar worden opgezegd.
Het aspirant-lidmaatschap van drie maanden is eenmalig, en gaat automatisch over in een lidmaatschap
tenzij hiervoor vóór afloop van het aspirant-lidmaatschap wordt bedankt.
Zowel opzeggen als bedanken voor het lidmaatschap dient te worden gedaan bij de ledenadministratie per
e-mail (mailto: administratie@lrvwetterwille.nl).
6. Vrijwilligersbijdrage

LRV Wetterwille is een enthousiaste roeivereniging ván leden dóór leden, en draait volledig op onbezoldigde
vrijwilligers. Daarmee kan zowel de contributie binnen de perken worden gehouden als kunnen leden zich
ontplooien in vrijwilligerswerk. Daarom wordt van ieder (nieuw) lid (niet aspirant-lid), voor het goede ‘reilen
en roeien’ van de vereniging in principe een actieve en onmisbare bijdrage verwacht aan LRV Wetterwille.
Zoals het twee keer per jaar bardienst draaien volgens een roosterindeling (niet voor aspirant-lid en jeugd).
Opdat LRV Wetterwille zo nodig een beroep op je kan doen voor je vrijwilligersbijdrage, wil de vereniging
graag van je weten op welk vlak(ken) je interesse ligt om je eventueel in te zetten als vrijwillige. Daarvoor zal
de vrijwilligerscommissie na je inschrijving als nieuw lid contact met je opnemen (niet voor aspirant-lid).
7. Ondertekening *
Door ondertekening van dit ingevulde formulier verklaar je lid te willen worden van LRV Wetterwille,
en akkoord te gaan met de voorwaarden van het lidmaatschap.

Datum: ______________________________

Handtekening nieuw lid: ________________

Naam ouder(s)/verzorger(s):

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

(verplicht voor nieuw lid onder 18 jaar)

(verplicht voor nieuw lid onder 18 jaar)

____________________________________

____________________________________

8. Verzending
Na invulling en ondertekening, met kopie voor eigen beheer, dit aanmeldingsformulier voor lidmaatschap
van LRV wetterwille graag per post verzenden aan onderstaand adres van onze ledenadministratie.
Na ontvangst en inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van je lidmaatschap of aspirantlidmaatschap en nadere informatie van de betrokken commissie.
Ledenadministratie LRV Wetterwille
p/a Greetje Ypma
Jentsjemar 1
8939 CL Leeuwarden
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