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 Inschrijfformulier Studenten lidmaatschap 

Informatie:   
 Het Studentenlidmaatschap staat open voor studenten aan een voltijd opleiding op MBO, HBO of WO niveau. 

 Om in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap moet jaarlijks een geldig bewijs van inschrijving 
overlegd worden aan de secretaris van de vereniging.  

 Een studentenlidmaatschap kent alle rechten en plichten van een normaal lidmaatschap. 

 Het lidmaatschap geeft recht om boten te stallen bij de vereniging en mee te mogen doen aan de CWO-
zeilcursussen, door de vereniging georganiseerde activiteiten / evenementen tegen clubprijzen. De hieraan 
verbonden kosten vallen niet onder het lidmaatschap.  

 Nieuwe leden betalen inschrijfkosten en worden verplicht ingeschreven bij het Watersportverbond. WVP 
zorgt voor de jaarlijkse afdracht van de kosten voor het Watersportverbond.  

 Studentleden helpen vanaf 15 jaar 5 werkuren per jaar mee op de vereniging. Vanaf 18 jaar draaien zij 13 
werkuren per jaar, waarvan minimaal twee bardiensten. Vanaf 2018 heeft de ALV bepaald dat zij hiervoor 
vrijstelling kunnen vragen aan de secretaris. 
 

 
Kosten: (zie ook onze tarieven 2020)  
Inschrijfkosten   € 20,00   
Studentlid  € 40,00  
Watersportverbondsafdracht € 21,10 
  

 

 

 

Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot de secretaris. U kunt dit formulier versturen naar: 
WV de Pettelaer,  Postbus 5015,  5201 GA  ’s-Hertogenbosch of mailen naar: secretaris@wvdepettelaer.nl.  
 
Ik ga met ondertekening akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van lidmaatschapsgelden (ondertekening door 
ouder, indien student nog minderjarig is). 

Naam ondergetekende:          Handtekening:     _ 

Plaats:       ______________  Datum:_______  ______________ 
 
Het lidmaatschap van WV de Pettelaer wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging  van het lidmaatschap dient uiterlijk 
1 december van het lopende kalenderjaar plaats te vinden. Uitsluitend schriftelijk of per mail naar 
secretaris@wvdepettelaer.nl. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. 

 

Naam + voorletters :__________________________________________________     Geslacht:  M /V 

Roepnaam  :______________ E-mail: _________________________________________ 

Adres   :_________________________________________________________________ 

Postcode  :__________________ Woonplaats: _______________________________ 

Telefoon  :__________________ Mobiel:____________________________ 

Geb. Datum  : __________________ Geb. plaats: ________________________________ 

IBAN Bank of Giro : _______________________________________         Reeds lid WVP:  Ja / Nee 
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