
Aanmeldingsformulier lidmaatschap RZVG / apr. 2015                                  NUMMER LIDMAATSCHAP: _____________ 

   

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Roei- en Zeilvereniging “Gouda” 
 

Voorletters   Roepnaam   

Achternaam   Man/Vrouw 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Geboortedatum   Geboorteplaats   

Adres + huisnr.   Beroep   

Woonplaats   Postcode   

Telefoonnr. vast   mobiel   

E-mailadres (s.v.p. in blokletters)    

IBAN bank nr.   Bank t.n.v.   
 

Gewenste lidmaatschap *)     

Hoofdlid A    Studentenlid**)   

     

Gezinslid A - Gezinslid van A    Lid B ***)   

     

Jeugdlid (12 tot 21 jaar)    Gezinslid B ***) van A of B   

     

Aspirantlid (7 tot 12 jaar)      

*) Zie omschrijving voor verschillende soorten lidmaatschap op de website  

**) Fotokopie studentenpas+ov-jaarkaart meezenden  

***) Lid zonder gebruik van verenigingsmateriaal en/of instructie  

 

Is het toekomstige lid:   

in het bezit van roei- / (CWO)zeildiploma's**):  Ja/Nee*) 

van plan zich op te geven voor:  Roeien / Zeilen / beide / geen van beide*) 

eerder lid geweest van een watersportvereniging?  Ja/Nee*) 

Zo ja welke?    

in bezit van een vaarbewijs?**)  Ja/Nee*) 

**) Fotokopie meezenden  *) doorhalen wat niet van toepassing is 

 

U bevestigt met ondertekening (kennisname van) het onderstaande: 

-Deelname aan activiteiten georganiseerd door de vereniging geschiedt op eigen risico. 

-Bovengenoemde persoon beschikt over goede zwemvaardigheden, minimaal op het niveau diploma B(oud) of A(nieuw) 

-Eenmalig entreegeld, jaarlijkse contributie- en evt. liggelden worden automatisch afgeschreven van bovenvermeld bankrek.nr.  

-U gaat akkoord met alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de statuten/reglementen van, en gebruiken bij, de 
vereniging. De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de site of zijn op te vragen bij de secretaris.  
-De vereniging ‘drijft’ op haar vrijwilligers. Het is voor leden verplicht om jaarlijks enkele bardiensten te vervullen of zich op een 
andere manier als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging. 
 

  Indien het nieuwe lid minderjarig is 

Handtekening nieuw lid:*)  Handtekening ouder/verzorger:*) 

   

   

Datum:   

*) Een van de handtekeningen is van de bankrekeninghouder hierboven genoemd. 

 

Volledig ingevulde formulier zenden aan:  
Secretaris Roei- en Zeilvereniging “Gouda”, Notaris D’Aumerielaan 35, 2811 HS Reeuwijk 

  


