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Inschrijfformulier Lidmaatschap WVP 
Persoonlijke gegevens 

Naam + voorletters deelnemer :_________________________________________________ M / V 
Roepnaam :_______________________________________________________________ 
Adres  :_______________________________________________________________ 
Postcode :__________________ Woonplaats: __________________________________ 
Telefoon :__________________ Mobiel:_______________________________________ 
E-Mail   : _______________________________________________________________ 
Geb. datum :__________________ Geb. plaats: ___________________________________ 
IBAN Bank of Giro : _________________________________________________________ 
Reeds Lid WVP?  : ja / nee 
 

Lidmaatschapsaanvraag meerdere gezinsleden. Graag één emailadres per gezin aangeven. 
Naam + voorletters deelnemer :_________________________________________________ M / V 
Roepnaam :_______________________________________________________________ 
Geb. datum :__________________ Geb. plaats: ___________________________________ 
E-Mail   : _______________________________________________________________ 
 
Naam + voorletters deelnemer :_________________________________________________ M / V 
Roepnaam :_______________________________________________________________ 
Geb. datum :__________________ Geb. plaats: ___________________________________ 
 
Naam + voorletters deelnemer :_________________________________________________ M / V 
Roepnaam :_______________________________________________________________ 
Geb. datum :__________________ Geb. plaats: ___________________________________ 
 
Informatie 
Jeugdlidmaatschap loopt t/m 12 jaar. Als er meer dan twee leden uit een gezin lid worden, kan het 
goedkoper om een gezinslidmaatschap af te nemen. Kosten inschrijving zie tarievenlijst 2018.  
 
WVP meldt van ieder gezin minimaal één lid aan bij het Watersportverbond en zorgt voor de jaarlijkse 
afdracht van deze kosten. Indien een lid van het gezin een CWO opleiding, rescuetraining, 
instructeurstraining volgt of een commissielid of bestuurslid is, wordt hij / zij ook gemeld bij het 
Watersportverbond. 
 
Het lidmaatschap geeft recht om boten te stallen en /of te huren bij de vereniging, mee te doen aan CWO 
zeilcursussen en trainingen, door WVP georganiseerde activiteiten/ evenementen tegen clubtarieven. De 
eventueel hieraan verbonden kosten vallen buiten het lidmaatschap. 
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Werkurenbeleid  
WVP kent verplichtte werkuren voor haar leden. Elk lid van 18 jaar en ouder is verplicht om 13 uur per jaar 
ten gunste van WVP mee te draaien op de vereniging, waaronder minimaal één bardienst. Leden van 15 
t/m 17 jaar zijn verplicht om 5 werkuren per jaar mee te draaien. Studenten tussen de 18 en 25 jaar die een 
voltijd opleiding volgen op MBO, HBO of WO kunnen vrijstelling vragen door jaarlijks een kopie van hun 
inschrijving te sturen naar: secretaris@wvdepettelaer.nl. 
 
Leden kunnen zich aanmelden voor de volgende werkzaamheden: 

 bardienst 

 werkdag aan het begin en einde van het watersportseizoen (loopt van 1 april t/m 31 oktober) 

 klusochtend op elke eerste zondag van de maand (m.u.v. zomervakantie) 

 begeleiding van jeugdzeilers 

 begeleiding bij zeilwedstrijden 

 onderhoud terrein en materiaal 

 meehelpen bij een van de teams (recreatief, beheer bar, PR, culiclub, website). Heb je een leuk idee 
voor een nieuwe activiteit of vind je het leuk om een keer een stukje op onze website te schrijven, 
neem dan contact op met bestuurslid PR Sandy Mulders-Bösel (smuldersbosel@gmail.com) 

Een werkuur vertegenwoordigt een waarde van € 7,50 per uur. Aan het eind van het jaar worden werkuren 
die niet zijn uitgevoerd, in rekening gebracht. 
 
Dit formulier invullen en opsturen naar Secretaris WVP, t.a.v. Ine van Maanen, Pb 5015, 5201 GA 
’s-Hertogenbosch of inscannen en mailen naar secretaris@wvdepettelaer.nl. 
 
Naam ondergetekende:        (of ouder indien minderjarig) 
 
Handtekening:         
 
Plaats:                      Datum:    
 
Door ondertekening van dit lidmaatschapsformulier wordt uitdrukkelijk ingestemd met het gebruik van 
door of namens WVP gemaakt beeldmateriaal op de site, in mailingen en op social media.  
 
Betaling en opzegging 
Alle betalingen worden geïnd door middel van automatisch incasso. Handmatige facturatie kost € 5,- per 
factuur. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient 
uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar plaats te vinden. Uitsluitend schriftelijk aan Secretaris 
WVP, t.a.v. Ine van Maanen, Pb 5015, 5201 GA  ’s-Hertogenbosch of per mail naar 
secretaris@wvdepettelaer.nl. 
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