Catamaranvereniging HELLECAT
Secretariaat: Postbus 1171, 3220 BD Hellevoetsluis
Tel. +31-(0)181-315853
Rabobank IBAN: NL71 RABO 0344815056 - BIC: RABONL2U

INSCHRIJFFORMULIER CATAMARANVERENIGING HELLECAT
Het lidmaatschap geeft niet automatisch recht op een ligplaats. Hiervoor komt u op de wachtlijst
totdat er een plaats vrijkomt. Voor de verkorte versie van de rechten en plichten en de voordelen
van het lidmaatschap zie de achterkant van dit formulier.
Ondergetekende verklaart hierbij zich op te geven als lid van de Catamaranvereniging “Hellecat”. Kennis te hebben genomen
van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Privacy Beleid van de vereniging en zich hiermee te conformeren. Het
lidmaatschap van Hellecat is automatisch verbonden aan het lidmaatschap van het KNWV, door ondertekening verklaart u
tevens lid te worden van het KNWV, waarvoor de contributie door Hellecat wordt voldaan.
Naam
Voorletter(s)
Geslacht
Straat
Postcode
Telefoonnummer
Email
Rekeningnummer
Boottype
Afmetingen

Roepnaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Huisnummer
Woonplaats
Telefoonnummer mobiel

Plaats:

Handtekening (bij jeugdleden ouder vereist)

Zeilnummer
Ligplaats

Ja /Nee

Datum:

Voor 2 persoonsboten met ligplaats: gegevens voor lidmaatschap fokkemaat:
(indien fokkemaat niet bekend is of varieert zal voor 2 personen contributie worden berekend)
Naam
Voorletter(s)
Geslacht
Straat
Postcode
Telefoonnummer
Email
Rekeningnummer

Roepnaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Huisnummer
Woonplaats
Telefoonnummer mobiel

Plaats:

Handtekening fokkemaat (bij jeugdleden ouder vereist)

Datum:

Verkorte versie van de rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap.
Kosten per jaar:
Volwassene 16-21 jaar
<16 jaar
Opmerking
Contributie
€ 110,00
€ 55,00
€ 25,00
2 leden per 2p boot
Liggeld
€ 160,00
€ 80,00
€ 80,00
Per boot
Inschrijftarief
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
Per boot
Afkoop zelfwerkzaamheid
€ 75,00
n.v.t.
n.v.t.
1x per lid per jaar
Afkoop bardienst
€ 75,00
n.v.t.
n.v.t.
1x per lid per jaar
Boete verzaken zelfwerkzaamheid € 75,00
n.v.t.
n.v.t.
per keer
of bardienst
Passantenplaatsen
€ 50,00 per week, leden € 30,00
Overige verplichtingen:
• Het jeugdlidmaatschap geldt tot 21 jaar.
• Voor een tweepersoonsboot dienen zich twee leden in te schrijven.
• Per jaar dient u één zelfwerkzaamheid-dag in te vullen. De werkzaamheden op deze dag
worden aangegeven door de technisch commissaris. Zij zullen variëren van onderhoud aan
het clubgebouw, opruimwerkzaamheden en op wedstrijddagen het assisteren van de
wedstrijdleiding.
• In het seizoen moet u bardienst draaien. Dit komt neer op één zaterdag of zondag per jaar. U
dient de gehele dag aanwezig te zijn. U wordt op deze dagen wegwijs gemaakt door de
barbeheerder die deze dag dienst heeft.
• De bardiensten en zelfwerkzaamheid worden voordat de boten het strand op gaan ingevuld
bij de desbetreffende persoon. De data hiervoor kunnen zelf worden aangegeven mits deze
nog vrij zijn. Indien door lezen zelf geen dagen worden ingedeeld, deelt het betuur het
betreffende lid in.
• Voor het niet verrichten van een bardienst of zelfwerkzaamheid wordt een boete berekend
van €75.
• De boot mag alleen het strand op als het lidmaatschaps- en liggeld voor het komende
seizoen is voldaan.
• Het dragen van een zwemvest op het water is verplicht op straffe van royement van het
lidmaatschap.
Indien er niet direct plaats is voor uw boot op het moment dat u lid wordt, zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
• U mag van zaterdagochtend tot zondagavond met uw boot op het strand liggen. Op zondag
mogen de boten pas na 18.00 uur van het strand gereden worden. Dit wegens overlast aan
andere strandgasten.
• Als het clubgebouw open is mag u gebruik maken van de faciliteiten zoals bar en douches.
• Per seizoen mag u 1 keer vier weken aaneengesloten als passant met uw boot op het strand
liggen. Dit in overleg met het bestuur en op basis van beschikbare ruimte.
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we u naar de Statuten en Huishoudelijk Reglement
(www.hellecat.nl)

