
  

 

AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP ROEITEAM WOELWATER 
 

Persoonlijke gegevens  
Achternaam _________________________________________________________ 

Voorvoegsels __________________________Voorletters_____________________ 

Roepnaam __________________________________________________________ 

Geboortedatum ____________________________________________ geslacht M [  ] V [  ] 

Straat en huisnummer __________________________________________________ 

Postcode ______________ woonplaats ____________________________________ 

Telefoon vast ___________________ mobiel _______________________________ 

E-mailadres __________________________________________________________ 

 

Lidmaatschapsvorm 
□ gewoon lid □ gezinslid  □ jeugdlid t/m 18 jaar □ sponsor □ donateur 

 

Roeivaardigheid 
Bent u al eerder lid van een roeivereniging ja /nee 

Indien ja: Van welke vereniging? _________________________________________ 

In welke jaren? _______________________________________________________ 

Op welke plaats? □ Bakboord □ Stuurboord  □ Bakboord en Stuurboord  

Heeft u wedstrijden geroeid? Ja/nee.  Heeft u wedstrijden gestuurd? Ja/nee 

Wat wilt u gaan doen bij het roeiteam? □ Roeien □ Sturen  □ Roeien en sturen 

 
Welk ambitieniveau heeft u? □ recreatief □ wedstrijd  □ recreatief en/of wedstrijd 

 

 



Instructie 
U wordt als nieuw lid ingedeeld in een kennismakingsinstructie die 3 keer gaat plaatsvinden. 

Aansluitend wordt u lid als het u en ons bevalt. Hieronder kunt u aangeven op welke avonden u 

wel beschikbaar bent voor trainingen en/of instructie.  Gedurende het roeiseizoen wordt er op 

dinsdag- woensdag- en donderdagavond om 19.30 geroeid. 

Geef hier aan op welke avonden u wilt trainen _______________________________________ 

 

Clubdiensten 
Ieder lid is verplicht om zich tijdens het verenigingsjaar in te zetten voor één of meerdere 

activiteiten. U kunt zich opgeven voor : □ onderhoud van sloep en materiaal, □ PR en 

communicatie, □ anders_____________________________________________________ 

 

Hebt u kennis op een speciaal gebied (beroep?) die u eventueel in kunt zetten voor de 

vereniging (technisch, juridisch, medisch, financieel)? Ja nl_________________________ 

 

Verklaring 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij 

• lid wil worden per ……………….. 

• kennis heeft genomen van de bijlage bij het aanmeldformulier, de statuten, het huishoudelijk 

reglement en het reglement van orde. Zie ook de website: www.roeiteamwoelwater.nl. 

• beschikt over een goede zwemvaardigheid en een gezondheid heeft die sportbeoefening 

toelaat. 

• roeit op eigen risico 

• alle consequenties aanvaardt verbonden aan het lidmaatschap van Roeiteam Woelwater 

• geen bezwaar heeft tegen het vermelden van bovenstaande persoonsgegevens in de 

ledenlijst, die alle leden en belangstellenden ter beschikking staat. 

 

Getekend op ________________________ te ___________________ 

Naam 

____________________________________________handtekening_____________________ 

 
 
 
 



Bijlage bij het aanmeldformulier lidmaatschap Roeiteam Woelwater 
 
Kennismakingscursus 
Er zijn allerlei redenen denkbaar waarop een ploeg kan worden samengesteld; 

vriendschap, leeftijd, geslacht, familieverbanden, fysieke kracht, ervaring, etc. Allemaal plausibel 

en soms ook belangrijk. Toch is de beschikbaarheid van de roeiers leidend bij het samenstellen 

van de ploegen. Bij roeien bent u afhankelijk van de andere leden van de ploeg en de anderen 

van u. Komt u plotseling niet opdagen, dan kan dat betekenen dat anderen voor niets komen. 

Om dit te voorkomen, brengt u uw stuurman of stuurvrouw (of uw mederoeiers) meteen op de 

hoogte als u niet kunt. Zij zijn er ook in hun vrije tijd voor u en ze komen niet graag voor niets. Bij 

storm, onweer, slagregens en vorst raadpleegt u altijd uw stuurman of stuurvrouw. Kortom, laat 

nooit zomaar verstek gaan. Als het goed is, bent u door de kennismakingscursus enthousiast 

geworden, hebt u een aantal mensen leren kennen die op dezelfde manier met de sport bezig 

willen zijn en weet u hoe het werkt bij roeiteam Woelwater. Mocht u in de tussentijd vragen of 

opmerkingen hebben of ontevreden zijn over de gang van zaken, neemt u dan contact op met 

uw stuurman of stuurvrouw. 

 

Contributiebedragen 2017 
We onderscheiden de volgende categorieën: 

Entreegeld (eenmalig) € 0,00 

Gewoon lid  (18 jaar en ouder) € 100,00 

Partner van gewoon lid  € 75,00 

Student € 50,00 

Junior (tot 18 jaar) € 50,00 

 

De prijs van uw lidmaatschap wordt bepaald door het moment waarop u lid wordt en uw leeftijd. 

Het entreegeld is eenmalig, de contributie wordt berekend over een heel jaar. Personen die in 

het derde of vierde kwartaal als lid worden toegelaten zijn in dat verenigingsjaar respectievelijk 

de helft en een kwart van de contributie verschuldigd. 

 

Sponsorbedragen 2017 
Hoofdsponsor € 2.500,00 per jaar. 

Subsponsor sloep € 250,00 per jaar 

Riemensponsor € 500,-- per jaar of € 25,00 per riem 



Sponsor reclameblok website € 50,00 per jaar 

Vraag naar de mogelijkheden om te sponsoren 

 

Aanmelden en opzeggen 
Het aanmeldformulier geeft u af aan de stuurman of stuurvrouw. U ontvangt een factuur van de 

penningmeester. Na de kennismakingscursus wordt u automatisch lid, tenzij u zich 14 dagen 

voor het einde van de kennismakingscursus schriftelijk en/of mondeling bij stuurman of 

stuurvrouw heeft afgemeld. Het lidmaatschap duurt tot het einde van het kalenderjaar waarin het 

ingaat. Na het eerste (deel-)jaar wordt het lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd voor het 

daaropvolgende kalenderjaar. Opzeggen kan alleen met ingang van en voorafgaand aan een 

nieuw kalenderjaar. De opzeggingen moeten schriftelijk en/of mondeling voor 15 november van 

het lopende kalenderjaar binnen zijn bij de ledenadministratie. Voor meer informatie kunt u 

terecht op www.roeiteamwoelwater.nl. Op onze website vindt u het Huishoudelijk 

Reglement, de Statuten, het Reglement van Orde en het Handboek voor de roeier. Ook de 

namen en de telefoonnummers van het bestuur, de leden en de stuurman en stuurvrouw vindt u 

op onze website. 

 

 

 


