AANMELDINGSFORMULIER voor lidmaatschap
VOORLETTER(S)

: …..................... VOORNAAM: …........................................................................

NAAM

: .….........................................................................................

MAN/VROUW

ADRES

: .….......................................................................................................................

POSTCODE

: …....................... WOONPLAATS: …..................................................................

GEWICHT

: …...........KG

TELEFOON

: ….......................................................

EMAIL

: …......................................................

EMAIL OUDERS (indien minderjarig)

GEBOORTEDATUM: ….............................................................

: ….......................................................

Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. De contributie is afhankelijk van het tijdstip waarop u lid wordt en van
uw leeftijd. De contributie voor het eerste jaar is gelijk aan het aantal maanden tot 1 november maal de jaarcontributie gedeeld
door 12. Daarnaast betalen alle nieuwe leden een eenmalig entreegeld. Voor senioren is dit € 60, voor jeugd en juniorleden €
30,. De hoogte van de contributie voor de verschillende leeftijdsgroepen is te lezen op de website: www.rvpontos.nl/lid_worden..
 Jeugdleden jonger dan 14 jaar /  Juniorleden 14 jaar tot 18 jaar / Seniorleden 18 jaar en ouder
Pontos nieuws en andere berichten worden zoveel mogelijk verstuurd via email.
Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Heeft U al eerder geroeid? Zo ja, op welk niveau en in welke boten?
…........................................................................................................................................................

Datum aanvang lidmaatschap: …...........................................
Handtekening:

(voor jeugd en juniorleden is de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger/ster vereist.)
U wordt verzocht dit formulier ingevuld te deponeren in de smalle kast met postgleuf in de bestuurskamer of af te geven aan een
lid van de coachcommissie of het bestuur.

Leden van Roeivereniging Pontos geven toestemming om naam, volledig adres, geboortedatutm en aanvangsdatum
lidmaatschap, uitsluitend voor beleidsdoelen op te nemen in de administratie van de KNRB onder condities als beschreven in
de Wet Persoonsregistratie en KNRBreglementen. De KNRB is lid van NSF en verstrekt uitsluitend postcode, geboortedatum
en geslacht aan NOC/NSF voor statistische beleidsdoelen.

Z.O.Z

De vereniging Pontos functioneert door de inzet van vele vrijwilligers.
Wellicht mag het bestuur in de toekomst ook op u een beroep doen voor ondersteuning van de vereniging.
Het betekent niet dat u direct wordt gevraagd activiteiten voor de commissie naar keuze uit te voeren. Een
beroep op u zal in overleg plaatsvinden.
Onderstaand kunt u aangeven naar welke commissieactiviteit uw interesse het meest uitgaat:
◯ De materiaalcommissie
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de zorg voor en het dagelijks onderhoud van het botenhuis, het
clubhuis en het materiaal van de vereniging. Jaarlijks brengt zij op de algemene ledenvergadering verslag uit van
het door haar gevoerde beleid. De commissaris materiaal maakt deel uit van deze commissie;
◯ De coachcommissie
De coachcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de oefening in de roeisport door de leden van de
vereniging. De coachcommissie geeft aan welke vaardigheden voor het gebruik van een boot zijn vereist. Deze
commissie wijst leden aan die belast zijn met het toetsen van de roeivaardigheden van de leden. Een lid van het
bestuur maakt deel uit van deze commissie;
◯ De wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden en voor de deelname van leden
van de vereniging aan wedstrijden;
◯ De toercommissie
De toercommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van toertochten en marathonroeien. Een lid van het
bestuur maakt deel uit van deze commissie;
◯ De redactiecommissie
De redactiecommissie is belast met het voorbereiden, verzorgen en verspreiden van verenigingsnieuws
(elektronisch of op papier), met perscontacten en met public relations. De redactiecommissie onderhoudt de
website van de vereniging (www.rvpontos.nl);
◯ De jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor opvang, opleiding, training, wedstrijdbegeleiding en evenementen
van jeugd en juniorleden;
◯ De barcommissie
De barcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de bar. En zorgt ervoor dat de kantine (societeit) altijd
een gezellige plek is om bij te praten.

Dank voor uw medewerking
Het bestuur

