
 
 

 
ROEI- EN ZEILVERENIGING FORMULIER VOOR AANMELDING 

"GOUDA"  LIDMAATSCHAP 

lidnummer:  ...................................... 
 

 
 

ACHTERNAAM:   ROEPNAAM: 

VOORLETTERS: M/V* GEBOORTEDATUM: 

STRAAT:  POSTCODE/PLAATS: 

E-MAIL:  TELEFOONNUMMER: 

BEROEP/NAAM VAN DE OPLEIDING:  BANK/GIRONUMMER: 

 
t.n.v.: 

 

Gewenst lidmaatschap:  
Studentenlid - jaarlijks op aanvraag 

Hoofdlid A  (fotokopie Studentenpas en OV-jaarkaart meezenden) 

Gezinslid A - gezinslid van A Lid B - hoofdlid beperkt)* 

Jeugdlid - 12 tot 21 jaar  Gezinslid B - gezinslid van A of B 

beperkt)* 

Aspirant-lid - van 7 tot 12 jaar  
* zonder gebruik van verenigingsmateriaal 

 

 
 

Is aanvrager in het bezit van ROEI-diploma's? : ja / nee* 

(fotokopie meezenden) 

 
Is aanvrager in het bezit van CWO ZEIL-diploma's? :  ja / nee* 

(fotokopie meezenden) 

 
Geboorteplaats  :  ............................................................................. 

 
Gaat zich opgeven voor instructie (aparte formulieren)  : Roeien / Zeilen / Niet 

 
Is aanvrager reeds lid (geweest) van een  :  ja / nee* ............................................. 

watersportvereniging? Zo ja, welke? 

 
Is aanvrager in het bezit van Vaarbewijs?  : ja / nee* 

(fotokopie meezenden) 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
U bevestigt met ondertekening het onderstaande: 

> Deelname aan activiteiten georganiseerd door de vereniging geschied op eigen risico 

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

> Eenmalig entreegeld, jaarlijkse contributie- en liggelden worden automatisch afgeschreven van bovenvermeld bank/gironummer 

> U neemt kennis van en 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 nieuwe leden verplicht om de eerste drie jaar van het lidmaatschap 

drie keer een bardienst van ca. 2,5 uur te vervullen. 

 
Datum:  Handtekening ouder/verzorger  (voor minderjarige) 

& bovenvermelde  bankrekening: 

Handtekening  kandidaat: 

 
 
 
 

Dit formulier na invulling terug zenden aan: NB. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen 

 
Secretaris  R & Z vereniging Gouda 

Notaris D’Aumerielaan 35 

2811 H S  Reeuwijk 


