W.S.V. De Greft
’s-Gravensloot 150
3444 BK WOERDEN

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende wenst lid te worden van Watersportvereniging De Greft.

(Bij aanvaarding van het lidmaatschap wordt de aanvrager automatisch lid van het VNM = Verbond Nederlandse Motorbootsport).

Gegevens aanvrager
Naam
Voornaam
Geb. datum
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nummer
Mob. nummer
E-mailadres
Beroep/opleiding*
*In dit formulier wordt gevraagd naar uw beroep c.q. opleiding. Volgens artikel 8 van het Havenreglement dient u per jaar minimaal 10 uur
te besteden aan werkzaamheden voor de vereniging. Graag willen we bij het indelen van de werkzaamheden met uw beroep, interesses en
vaardigheden rekening kunnen houden.

Gegevens boot

Aangeven wat van toepassing is, eventueel aangevuld met merk, type e.d.

Motorboot
Zeilboot
Roeiboot
Kano
Anders, namelijk
Naam vaartuig
Grootste lengte
Grootste breedte
Diepgang
Materiaal romp
Brandstof
Gas aan boord: Ja/Nee
Nummer gascertificaat*
*Indien aanwezig

Betreft de aanvraag een trailerplaats, jaarligplaats of winterligplaats?

Pleziervaartuigenverzekering
Naam verzekeraar*
Polisnummer
*LET OP: Op het moment dat een ligplaats in de haven wordt toegewezen moet een bewijs van een geldige pleziervaartuigenverzekering
worden overhandigd aan het bestuur.

Bankgegevens aanvrager
IBAN nummer
Ten name van

Zou u de vereniging te zijner tijd als vrijwilliger willen steunen?
Interesse in bestuurlijke functie
Interesse in functie in commissie
Eventuele bestuurlijke ervaring en/of voorkeur

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap geeft u te kennen de Statuten en Reglementen van
de WSV “De Greft” te Woerden volledig te onderschrijven en na te leven. Deze documenten
zijn te vinden op pagina Statuten + Reglementen van www.degreft.nl.
Indien u een ligplaats krijgt in de jachthaven De Greft bent u verplicht uw vaartuig goed te
onderhouden. Bij het ontstaan van duidelijke tekenen van verwaarlozing zoals roestvorming,
vuil en lekkage – dit ter beoordeling van het bestuur – kan conform artikel 12 van het
Havenreglement het lidmaatschap van de vereniging worden opgezegd.
Na het indienen van deze aanvraag voor het lidmaatschap van WSV De Greft zult u door het
bestuur worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna het bestuur conform
artikel 2 van het huishoudelijk reglement binnen een maand een beslissing neemt.
Ruimte voor aanvullende informatie:

Datum:
Voor akkoord:

Privacyverklaring: De via dit formulier verstrekte gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor en door Watersportvereniging De Greft
en niet worden gedeeld met derden.
Na het invullen van dit document kunt u het verzenden aan ledenadministratie@degreft.nl waarna uw aanmelding in behandeling
zal worden genomen.

