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Formulier	  werkuren	  WVP	  

Naam	  +	  voorletters	   :_________________________________________________	  

Roepnaam	   	   :______________	   E-‐mail:	  __________________________	  

Adres	   	   	   :_________________________________________________	  

Postcode	   	   :______________	   Woonplaats:	  _____________________ 

Telefoon	  vast	   	   :______________	   Mobiel:	  _________________________	  

Voor	  elk	  lid	  van	  18	  jaar	  en	  ouder	  is	  er	  een	  verplichting	  om	  10	  uren	  per	  jaar	  ten	  gunste	  van	  WVP	  
mee	  te	  helpen.	  Voor	  leden	  van	  15	  t/m	  17	  jaar	  is	  er	  een	  verplichting	  om	  5	  uren	  per	  jaar	  mee	  te	  
helpen.	  Dit	  kan	  aan	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  worden	  opgegeven	  op	  de	  WVP	  website.	  	  
Kruis	  hieronder	  aan	  naar	  welke	  werkzaamheden	  je	  voorkeur	  uit	  gaat	  (minimaal	  2	  voorkeuren	  
aankruisen).	  De	  vereniging	  stelt	  het	  zeer	  op	  prijswanneer	  je	  ook	  een	  bijdrage	  wilt	  leveren	  aan	  een	  
team.	  
	  

Werkzaamheden:	   	   	   	   	   	   Teams	  (optioneel):	  
�	  	  	  	  	  Barbezetting	  (vanaf	  18	  jaar,	  1	  dienst	  verplicht)	   	   �	  	  	  	  	  Recreatief	  	  	  	  	  
�	  	  	  	  	  Werkdagen	  	   	   	   	   	   	   �	  	  	  	  	  Wedstrijd	  
�	  	  	  	  	  Tussentijdse	  klusdagen	  	   	   	   	   	   �	  	  	  	  	  Opleidingen	  
�	  	  	  	  	  Begeleiding	  jeugdzeilers	   	   	   	   	   �	  	  	  	  	  Beheer	  
�	  	  	  	  	  Begeleiding	  wedstrijden	   	   	   	   	   �	  	  	  	  	  P&R/ledenbinding	  
�	  	  	  	  	  Terreinonderhoud	   	   	   	   	   �	  	  	  	  	  F&B/Culiclub	  
�	  	  	  	  	  Anders	  nl:	  ___________________	   	   	   �	  	  	  	  	  Website	  
	  

Een	  werkuur	  vertegenwoordigt	  een	  waarde	  van	  7,50	  euro	  per	  uur.	  Bij	  het	  niet	  (volledig)	  voldoen	  
aan	  de	  verplichting	  tot	  vervulling	  van	  de	  werkuren	  worden	  deze	  in	  rekening	  gebracht.	  Zie	  hierover	  
ook	  het	  vrijwilligersbeleid	  zoals	  gepubliceerd	  op	  de	  WVP	  website.	  	  

Dit	  formulier	  invullen	  en	  inleveren	  in	  het	  clubgebouw	  of	  versturen	  naar:	  Secretaris	  WVP,	  
Postbus	  5015,	  	  5201	  GA	  ’s-‐Hertogenbosch	  of	  mailen	  naar	  secretaris@wvdepettelaer.nl	  
	  
	  
	  
Handtekening:	  	  	   	   	   Plaats:	   	   	   	   	   Datum:	  	   	   	  
	  
Het	  lidmaatschap	  van	  WV	  de	  Pettelaer	  is	  telkenmale	  voor	  1	  jaar	  en	  wordt	  stilzwijgend	  met	  1	  jaar	  verlengd.	  Opzegging	  
uitsluitend	  schriftelijk	  of	  per	  mail	  voor	  1	  december	  voorafgaande	  aan	  het	  nieuwe	  jaar.	  In	  februari	  wordt	  het	  nieuwe	  
jaar	  gefactureerd.	  Het	  lidmaatschapsjaar	  loopt	  van	  1	  januari	  t/m	  31	  december.	  



WV	  de	  Pettelaer	  	  	  
Zuiderplas	  ’s-‐Hertogenbosch	  
 

Bezoekadres:	  Zuiderplasweg	  1	  ’s-‐Hertogenbosch	  	  	  	  Postadres:	  Postbus	  5015	  5201	  GA	  ‘s-‐Hertogenbosch	  
Rabobank	  NL80	  RABO	  0172040434	  	  	  	  KVK	  Den	  Bosch	  40217776	  	  	  	  KNWV	  aansluitnummer	  233	  

www.wvdepettelaer.nl	  
 

 
Overzicht	  van	  reguliere	  activiteiten:	  
	  
Barbezetting	  (vanaf	  18	  jaar)	  
WVP	  wil	  minimaal	  3	  dagen	  per	  week	  open	  zijn.	  De	  woensdagmiddag	  tot	  en	  met	  de	  avond	  en	  zaterdag	  
en	  zondag	  overdag	  van	  10:00	  tot	  en	  met	  17:30	  uur.	  Dit	  zijn	  met	  overlap	  allemaal	  dagen	  met	  dagdelen	  
van	  4	  uur.	  Is	  er	  voorkeur	  dan	  kan	  dat	  in	  het	  1e	  kwartaal	  opgegeven	  worden	  via	  de	  website.	  Eind	  maart	  
sluit	  de	  voorinschrijving.	  De	  week	  daarna	  volgt	  de	  indeling.	  Als	  er	  geen	  keuze	  is	  opgegeven	  dan	  wordt	  
u	  ingedeeld	  in	  voorkomende	  werkzaamheden.	  
	  
Werkdagen	  (2	  x	  per	  jaar)	  
Er	  zijn	  2	  grote	  werkdagen	  per	  jaar.	  De	  laatste	  zaterdag	  in	  maart	  voorafgaand	  aan	  het	  seizoen	  en	  de	  1e	  
zaterdag	  in	  november	  aansluitend	  aan	  het	  seizoen.	  Materialen	  worden	  in	  en	  uit	  containers	  geladen,	  
containers	  schoongemaakt,	  materiaal	  schoongemaakt	  enz.	  
	  
Tussentijdse	  klusdagen	  (6	  x	  per	  jaar)	  
Er	  zijn	  6	  tussentijdse	  klusochtenden.	  Deze	  zijn	  altijd	  op	  de	  eerste	  zondag	  van	  de	  maand.	  Behalve	  de	  
maand	  augustus.	  Op	  deze	  dagen	  worden	  de	  nodige	  klussen	  gedaan	  op	  het	  terrein,	  gebouwen,	  boten	  
en	  materiaal.	  
	  
Begeleiding	  jeugdzeilers	  
Op	  de	  dagen	  dat	  WVP	  open	  is	  zal	  begeleiding	  van	  jeugdzeilers	  plaats	  vinden.	  Dit	  is	  vooral	  op	  de	  
woensdagen.	  Stimuleren	  om	  jeugd	  op	  de	  woensdagen	  collectief	  komt	  zeilen	  en	  een	  leuke	  middag	  
doorbrengt.	  Begeleiding	  bij	  schoolsport	  en	  jeugdactiviteiten.	  
	  
Begeleiding	  wedstrijden	  
Tijdens	  wedstrijden	  willen	  we	  begeleiding	  van	  jeugdzeilers	  hebben.	  Normaal	  zullen	  dit	  o.a.	  ouders	  zijn	  
van	  kinderen	  die	  ook	  wedstrijdzeilen.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  je	  mee	  helpt	  met	  laden	  en	  lossen	  van	  bootjes	  
en	  het	  helpen	  van	  kinderen	  voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  wedstrijden.	  Wedstrijden	  kunnen	  ook	  in	  de	  regio	  
zijn	  en	  zelfs	  landelijk.	  
	  
Terreinonderhoud	  
Het	  terrein	  van	  WVP	  heeft	  aardig	  wat	  onderhoud	  nodig	  door	  het	  jaar	  heen.	  Controles	  van	  terrein	  
reparaties	  terrein,	  onderhoud	  groenvoorzieningen,	  kade,	  bestrating,	  leidingen	  enz.	  

 


