
 

 

Secretariaat Roeivereniging Voorne-Putten: Kamer van Koophandel te Rotterdam, nr. 24420492 
Mw. Femina Fransman Bankrekening: IBAN NL49RABO0365459380 

Elfwekenlaan 1 3238 BD  Zwartewaal  www.rvvoorneputten.nl 
Tel.: 06 54908918 / e-mail: secretaris@rvvoorneputten.nl 

AANMELDING LIDMAATSCHAP 
 

NAAM:  ............................................................................................................... M / V 
 

VOORLETTERS:  ............................................  ROEPNAAM:  ...............................................  
 

ADRES:  .......................................................................................................................  
 

POSTCODE:  ............................................  WOONPLAATS: ...........................................  
 

TELEFOON:  ............................................  GEBOORTEDATUM: ....................................  
 

E-MAIL-ADRES:  .......................................................................................................................  
 

Datum 1e introductie- / instructie-les tevens maand start lidmaatschap:  ……………………………. 
 
De contributie bedraagt in het 1e lidmaatschapsjaar € 214,00 / 12 x aantal maanden lid (afgerond) + € 39,00 
KNRB.  
Het entreegeld bedraagt € 50,00. Men wordt lid met ingang van de 1e dag van de maand waarin de 1e  introductie- 
/ instructie-les valt. Heeft men geen introductie- / instructielessen dan wordt men lid  per datum van deze 
inschrijving. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd zoals 
opgegeven door het CBS en opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
De contributie en het entreegeld (eenmalig) dienen te worden voldaan door de nota die per e-mail wordt 
toegezonden te betalen. 
 

Opzeggen van het lidmaatschap dient één maand vóór het eind van het verenigingsjaar te (dus vóór 1 
december) te geschieden. 
 

Ondergetekende verklaart (omcirkel het antwoord): 
 

- eerder lid geweest te zijn van een roeivereniging  JA / NEEN 
zo ja, aantal jaren ervaring in het roeien:  ...................... ; 

- de zwemkunst machtig te zijn JA / NEEN* 
* U dient te kunnen zwemmen; 

- geen beperkingen te hebben die invloed hebben bij het beoefenen van de roeisport JA / NEEN 
Indien u beperkingen heeft, welke zijn dat? ................................................................. ; 

- een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (WA) te hebben JA / NEEN** 
- ** U wordt geadviseerd een WA verzekering te hebben/ af te sluiten; 

 
- akkoord te gaan met de bepalingen van Roeivereniging Voorne-Putten, zoals omschreven in de 

Statuten, het HuisHoudelijk Reglement en overige reglementen en deze te zullen naleven.  
(U kunt deze vinden en downloaden op http://rvvoorneputten.nl/formulieren/)  

 
Plaats en datum: Handtekening: 
 
 
 
 ..............................................................   ........................................................................  
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zullen uitsluitend worden gebruikt voor 
onderling contact met de leden. 
 [  ] Wilt u dit vakje aanvinken als u hiervoor toestemming geeft. 
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