Aanmeldingsformulier
Welkom bij H.R.V. De Compagnie. Voor aanmelding bij de vereniging kan gekozen worden uit verschillende
mogelijkheden. De genoemde bedragen gelden voor 2018. Gaarne aankruisen wat van toepassing is:
O A. Aspirant lidmaatschap

O B. Lidmaatschap

Ik meld me aan als aspirant lid. Ik heb geen roeiervaring en wil graag de introductielessen volgen. Voor
aanvang betaal ik € 75,=. Direct na het volgen van de
10 introductielessen word ik automatisch volledig lid
(zie B), TENZIJ ik binnen 14 dagen aangeef via de post
of mail aan de ledenadministratie dat ik géén lid wens
te worden.

Ik meld me aan als lid. Hier zijn de volgende kosten
aan verbonden:
O € 50,= inschrijfgeld t.b.v het botenfonds
O € 25,= borg voor sleutel van de botenloods (indien
gewenst)
Voor de contributie van het lidmaatschap van de
vereniging.: (naar rato)
O Volwassenen € 245,= per jaar.
O Jeugdleden/familieleden/studenten tot 25 jr € 160,=
per jaar met een gezinsmaximum van € 500,= per jaar.
In principe te voldoen bij volmacht op onderstaande
rekening.
O Buitenleden € 85,= per jaar.

Na aanmelding bij de ledenadministratie volgt een bevestiging van ontvangst, waarna een afspraak volgt met
leden van de roeicommissie voor de introductielessen of het bepalen van de roeipermissies.
Rabobank IBAN nummer: NL91 RABO 0136 8294 30 t.n.v. Hoogeveense Roei Vereniging De Compagnie met
vermelding: “introductielessen roeien” of “lidmaatschap”.
O Ik maak de verschuldigde bedragen over op bovenstaande rekening.
O Ik machtig de penningmeester om de kosten, verbonden aan het (aspirant) lidmaatschap af te schrijven van
mijn IBAN nummer: NL ...........................................................................................................................................
O Ik machtig de penningmeester ook om de consumptiekosten te innen via bovengenoemde rekening.
Ik verklaar de zwemkunst wel O /niet O machtig te zijn.
Naam

....................................................... Voorletters

...................... Roepnaam ...................................................

Geb.
datum .....................................................................................................................................................................................
Adres

....................................................... Postcode

...................... Plaats

..................................................

Telnr.

....................................................... Emailadres

..................................................................................................

Datum:

………………………………………. Handtekening: …………………………………………………………................

		

Jeugd > Handtekening ouder/voogd: …………………………………………………….......................

Graag het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier in een gefrankeerde enveloppe
toesturen aan de ledenadministratie of scannen en e-mailen.
Adres: Merwede 24, 7908 HG Hoogeveen. E-mailadres: leden@hrvdecompagnie.nl.
Voor de voorwaarden, vermeld in het huishoudelijk reglement, zie www.hrvdecompagnie.nl onder kopje “vereniging”
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