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in te vullen door bestuurder WSV de Kreek

soort lid aspirant lid donateur

Naam

Voornaam

Tussenvoegsel

Initialen

Geslacht man vrouw

Burgerlijke staat

Nationaliteit

Geboortedatum

Telefoon privé 

Mobiel privé

E-mail privé 

Adres

Huisnummer

Huisnr toevoeging

Postcode

Plaats

Indien afwijkend

Postadres

Huisnummer

Postcode

Plaats

Bankrekeningnummer iban NL

factuur per E-mail ja nee

Startdatum

lidmaatschap nummer:

factuur verzonden:

VERVOLG ZIE BLAD -2-

pa
sf
ot

o

in te vullen door bestuurder WSV de Kreek

datum:

behandeld door:

op wachtlijst / ligplaats:

bevestigings mail:

intake gesprek:



Magazine per post per mail

Alcoholaantekening ja nee

SVH aantekening ja nee

BHV certificaat ja nee

EHBO diploma ja nee

AED aantekening ja nee

Type schip

Naam schip

Registratienummer

Lengte m1

Breedte m1

plaats datum

U dient een pasfoto van uzelf en een recente foto van uw schip bij te voegen, alsmede een kopie 

van het verzekeringsbewijs van het schip.

handtekening

Lidmaatschap jaarbijdrage   €  75,00 
Donateur jaarbijdrage   €   20,00   (minimumbedrag) 
Liggeld minimumtarief per jaar tot 20 m2 € 305,00 
Liggeld extra m2 per jaar   €   15,75  
Entreegeld (éénmalig)  € 475,00 
Elektriciteit per KWH   €     0,25 
  
Bij de inschrijving krijgt u het reglement van WSV De Kreek overhandigt.  
Hieronder een verkorte versie van de belangrijkste zaken: 
 -1-  Alle gelden dienen binnen 30 dagen na ontvangst factuur te zijn voldaan. 

-2-  WSV de Kreek is een vereniging van / voor en door de leden, dit betekend onder 
      andere dat u per kalenderjaar 25 uur arbeid voor de vereniging verricht. 
-3-  Leden die zich niet aan deze verplichting willen conformeren, worden niet  
      geaccepteerd. Wanneer een lid zich niet, of niet tijdig, bij de werkcoördinator heeft 
      afgemeld om werk te verrichten, zal per oproep € 100,-- dienen te betalen. 
-4-  In eerste instantie wordt u ingeschreven als aspirant lid. 
-5-  Aspirant-leden zijn leden die de status van gewoon lid nog niet hebben bereikt. 
      Het aspirant-lidmaatschap duurt minimaal één jaar en kan stilzwijgend verlengd  
      worden. 
-6- U wordt , indien van toepassing,  geplaatst op de wachtlijst 
-7- Indien u een plaats krijgt toegewezen voor uw schip (water of wal) dient u het 
     entreetarief van € 475,-- te betalen, als bijdrage, in de door de leden gefinancierde 
     accommodaties. 
-8- Elk lid dat met een schip een plaats in de haven krijgt toegewezen, dient het schip, 
     minimaal, tegen W.A. risico te hebben verzekerd. 
-9- Elk nieuw lid is verplicht om op de eerstvolgende ledenvergadering aanwezig te zijn. 
  
 

De aanvrager verklaart door ondertekening van dit formulier, kennis te hebben 
genomen van en akkoord te gaan met de hierboven gestelde voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging en 
het verkrijgen van een ligplaats in de haven van WSV “De Kreek”. 


