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• De overeenkomst van het (aspirant)lidmaatschap wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan door
middel van het daarvoor bestemde formulier.
• Het verenigingsjaar en daarmee het lidmaatschap, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
• Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal drie maanden. De kosten voor dit lidmaatschap
bedragen zijn onderop dit formulier benoemd.
• Na deze periode wordt het aspirant-lidmaatschap omgezet in een volwaardig lidmaatschap, tenzij
het aspirant lid voor het verstrijken van deze periode aangeeft dat hij/zij geen lid wenst te worden.
Bij voortzetting van het lidmaatschap is voor de resterende maanden een pro rata jaarcontributie
verschuldigd, alsmede de jaarcontributie voor de KNRB.
• De contributie bestaat uit verenigings- en bondscontributie.
• De contributie wordt jaarlijks in november door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
• De contributie wordt uitsluitend door middel van automatische incasso geïnd.
• Incasso vindt plaats aan het eind van de maand maart en vindt plaats voor het gehele
lidmaatschapsgeld.
• Het lidmaatschap wordt automatisch met één jaar verlengd, tenzij uiterlijk één maand (dus voor
1december) voor het verstrijken van het verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. In
geval van opzegging na de uiterste termijn is een geheel jaar contributie verschuldigd.
• In geval van voortijdige opzegging wordt geen contributie gerestitueerd.
Door ondertekening van dit formulier machtigt ondergetekende RV Ossa tot automatische incasso
van de verschuldigde contributie.
(NB: indien incasso na twee pogingen niet mogelijk is gebleken, dient het (aspirant)lid deze kosten na daartoe te
zijn verzocht zelf over te maken. In dat geval is tevens € 10 aan incassokosten verschuldigd.)

Mijn gegevens zijn:
Voornaam (voluit):

(M / V)

Voorletter(s):

Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
E-mail:
Telefoonnummer overdag:

’s avonds:

IBAN nummer:
In bezit van Huygenpas:

Ja / Nee

(indien ja, kopie pas bijvoegen)
z.o.z
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Tevens verklaart het (aspirant)lid door ondertekening een aansprakelijkheidsverzekering te hebben
afgesloten en te beschikken over een zwemdiploma.
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Bijzonderheden:

Zijn er speciale omstandigheden waar Ossa rekening mee moet houden?
Bijvoorbeeld gebruikt u medicijnen of heeft u fysieke beperkingen (slecht zicht,
gehoorbeperking) relevant voor het beoefenen van de roeisport of behoefte aan
extra aandacht bij het krijgen van instructie?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ervaring:

Heeft u ervaring met roeien? Bij welke vereniging was u lid, gedurende welke
periode en welke ervaring heeft u?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennis of
vaardigheden:

Heeft u bepaalde kennis of vaardigheden waarvan binnen de vereniging gebruik
gemaakt kan worden? Bijvoorbeeld ervaring met bestuursfuncties, horeca, u werkt
in de bouw, enz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum:
Handtekening*:
*) indien het formulier door/voor een minderjarig (aspirant)lid wordt ingevuld, dan dient een ouder of verzorger
het formulier (mede) te ondertekenen en dient eveneens de naam van de rekeninghouder voor automatische
incasso te worden vermeld.

Ossa vindt uw privacy belangrijk. Informatie wordt gebruikt voor onze administratie en om u te
informeren over belangrijke verenigingsactiviteiten. Op onze website kunt u onze privacyverklaring
lezen.

In te vullen door de penningmeester:
Aspirant-lidmaatschap
€ 95,-

Vervolg Senior
€ 269,- (jaarbedrag)

Junior (t/m 18 jr.) /student
€ 183,- (jaarbedrag)

Buitenlid
€ 81,- (jaarbedrag)
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