AANMELDINGSFORMULIER W.S.V. RANDWIJCK
NB. DIT FORMULIER DIENT VOLLEDIG INGEVULD TE WORDEN. INDIEN DE AANVRAGER JONGER IS DAN 18 JAAR, DIENT
HET FORMULIER TEVENS TE WORDEN ONDERTEKEND DOOR DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER IN BURGERLIJKE
ZAKEN (BIJV. VADER OF MOEDER). A.U.B. INVULLEN IN BLOKLETTERS EN AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS. ZIE
VOOR LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN OOK DE BOVENSTE PAGINA VAN DIT FORMULIER.
NA INVULLING EN ONDERTEKENING HET FORMULIER INZENDEN AAN:
SECRETARIAAT VAN DE W.S.V. RANDWIJCK, POSTBUS 5094, 6202 WE MAASTRICHT
OF MAILEN NAAR: INFO@WSVRANDWIJCK.NL

Gezinshoofd

naam:

………………………… voorl.: ……………….. geb.:

……………….. M / V

nationaliteit:

………………………… beroep: …………………………………………………………….

Adres:

………………………… postcode ……………… woonplaats: …………………………..

telefoon privé: …………………………. telefoon mobiel: ……………………e-mailadres: .……………..
Gezinsleden

naam: ……………………………………... voorl.: …………………. geb.: ………………….. M / V
naam: ……………………………………... voorl.: …………………. geb.: ………………….. M / V
naam: ……………………………………... voorl.: …………………. geb.: ………………….. M / V
naam: ……………………………………... voorl.: …………………. geb.: ………………….. M / V

Boot

Wenst u in aanmerking te komen voor een van de volgende ligplaatsen ?
Jachthaven: ja / nee

jollenberging ja / nee

stroomaansluiting boot: ja / nee

Gegevens

type boot: zeilboot / speedboot / jol / zeiljacht / motorjacht

Gegevens

lengte: ………. m. breedte: ………. m. Registratienr / naam: ……………………………………….

Boottrailer

Wenst u in aanmerking te komen voor een trailerstaanplaats in buitenstalling ?

ja / nee

Caravan

Wenst u in aanmerking te komen voor een caravanstaanplaats ?

ja / nee

Gegevens

lengte: ………..m. breedte: ………. m. (lengte inclusief trekhaak)

Introduktie

Bent u eerder lid geweest van de W.S.V. Randwijck ?

ja / nee

Bent u eerder lid geweest van een andere watersportvereniging ?

ja / nee

Zo ja, welke vereniging was dit ? ……………………………………..
Door welke twee leden van Randwijck wordt u bij onze vereniging geïntroduceerd ?
Twee namen opgeven 1: ………………………………………2.: ……………………………………….
Wat is uw motivatie om lid te worden van onze vereniging ? ………………………………………….
Welke watersportactiviteiten worden er door u beoefend ? ……………………………………………
Vrijwilligerswerk: Bent u bereid vrijwilligerswerk te verrichten?

ja / nee

Zo ja,welke? ………………………………………………………………………………………………….
Aanvrager voor het lidmaatschap verklaart dit formulier volledig en naar juistheid te hebben ingevuld. Door ondertekening
van dit aanvraagformulier verklaart aanvrager kennis te hebben genomen van de lidmaatschapsvoorwaarden op
voorgaande pagina en zich daaraan te conformeren.
Plaats:

datum:

handtekening

W.S.V. Randwijck
LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
W.S.V. RANDWIJCK - MAASTRICHT
Deze LIDMAATSCHAPSAANVRAAG wordt zo snel mogelijk door het verenigingssecretariaat in behandeling
genomen.
Het Bestuur van de W.S.V. RANDWIJCK beslist – na kennismaking door leden van het bestuur dan wel door het
bestuur aangewezen leden - over Uw toelating als lid van de vereniging.
Na deze kennismaking beslist het bestuur over uw toelating als lid van de vereniging.
Ingeval het BESTUUR afwijzend beslist op Uw LIDMAATSCHAPSAANVRAAG, wordt U dit zo spoedig mogelijk
SCHRIFTELIJK medegedeeld.
Een afwijzing geschiedt ZONDER OPGAVE VAN REDENEN.
Tegen een afwijzing staat GEEN BEROEP of BEZWAAR open.
Indien het BESTUUR gunstig op Uw LIDMAATSCHAPSAANVRAAG beslist, wordt U het eerste jaar ASPIRANTLID, en ontvangt U zo spoedig mogelijk een rekening
De WSV Randwijck heeft een Privacy Policy WSV Randwijck
De Pricacy Policy WSV Randwijck staat vermeld op de website van de WSV Randwijck. U wordt geadviseerd hier
vooraf kennis van de nemen.
Na ontvangst van Uw betaling ontvangt U de Statuten en Reglementen van de vereniging.
Bij binnenkomst van het terrein kunnen de leden, en bezoekers van de leden, door de controleur worden
gecontroleerd op hun lidmaatschap van de vereniging.
De aanvrager gaat er mee akkoord dat zijn, alsmede de persoonsgegevens van de gezinsleden, worden
opgenomen in computerbestanden en ledenlijsten. Deze bestanden en ledenlijsten hebben tot doel een goed
overzicht te krijgen van het ledenbestand, bootbezitters en caravanbezitters alsmede degenen die op een
wachtlijst staan voor een caravanplaats of ligplaats in de haven. Dat geldt ook voor de ledenlijsten in beheer bij
niet bestuursleden maar bij leden die namens het bestuur bepaalde werkzaamheden verrichten. Met deze leden
zullen aparte overeenkomsten met het bestuur worden afgesloten. Een en ander overeenkomstig de bepalingen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De aanvrager gaat er mee akkoord dat zijn e-mail adres wordt gebruikt om nieuwsbrieven van het bestuur te
ontvangen. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door leden van de WSV Randwijck foto’s
van leden tijdens activiteiten van de vereniging op facebook worden geplaatst. De aanvrager stemt er wel mee
in dat foto’s van activiteiten van de WSV Randwijck door het bestuur op de facebook pagina van de WSV
Randwijck worden geplaatst.
De aanvrager is er van op de hoogte dat op de WSV Randwijck cameratoezicht aanwezig is met als doel de
eigendommen van de vereniging alsmede de eigendommen van de leden te beschermen. Hij stemt er mee in
dat hij/zij en zijn/haar gezinsleden worden gefilmd en dat in noodzakelijk voorkomende gevallen deze beelden
nagekeken kunnen worden.
De AANVRAGER verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier, hierbij NADRUKKELIJK
dat hij de W.S.V. RANDWIJCK VRIJWAART voor iedere aansprakelijkheid ter zake door hem als gevolg van een
handelen dan wel nalaten van de W.S.V. RANDWIJCK geleden persoonlijk dan wel materiële schade.
De AANVRAGER verklaart zich AKKOORD met bovenvermelde gang van zaken en verplicht zich in voorkomend
geval te houden aan de van kracht zijnde voorschriften van de W.S.V. RANDWIJCK, waaronder de Statuten, het
huishoudelijk Reglement en andere Reglementen.

