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LIDMAATSCHAPSFORMULIER 
 

  

  Datum: 
  
   Ten behoeve van een nieuwe boot 
   Ten behoeve van een nieuw lidmaatschap 
 
   Inleveren met: 1. Pasfoto eigenaar           
                                2. Foto van de boot 
  3. Kopie verzekeringspolis boot 
                                    4. Kopie identiteitsbewijs 

  
Aanvrager hoofdlidmaatschap  

 
Naam en voornamen  : ................................................................................................. 
 
Adres    : . ................................................................................................. 
 
Postcode en woonplaats : ……………………………….. ........  ....  ...................................... 
 
Telefoon privé   : ............................. werk: ........................................... 
 
Geboortedatum   : ... .. ..... M / V 
                                                                                 E-mail adres:..................................................... 
 
Nationaliteit   : .......................      GSM: ................................... 
 
Beroep    : .......................................................... 
 
Overige personen die lid wensen te worden 
Naam en voornamen  M / V Geb.datum  Soort lidmaatschap 
 
1. .......................................... .......... ........-....-........  hfd / partner / gezinslid 
 
2. .......................................... .......... ........-....-........  hfd / partner / gezinslid 
 
3. .......................................... .......... ........-....-........  hfd / partner / gezinslid 
  
Gegevens van de boot 
 
Bootnaam  : ................................. Merk en type : ............................... 
 
Lengte  : .... , .....M          Breedte : .... , ......M       Diepgang  : ...... , ...... M 
 
Motor    binnenboord       buitenboord Brandstof  diesel        benzine 
       
Verzekeringen  
 
Verzekeringsmaatschappij : ..................................... Polisnummer .................................... 
  
Diversen 
 

 Aansluiting elektra  Algemene sleutel ........ stuk(s)  
S.V.P.  aankruisen hetgeen van toepassing is. 
 

 Datum afmeren boot:  ......-…..-2020   Datum aansluiten elektra: ....-....-2020  
 
Was U eerder lid van een watersportvereniging? Zo ja, welke vereniging  ___________________ 
Aanvrager is op de hoogte van de voorwaarden die aan het lidmaatschap gesteld worden, zoals 
vermeld in de statuten en het huishoudelijk en steigerreglement. 
 
 
Handtekening aanvrager lidmaatschap: ___________________________ 

Lid nr: 

 

_________ 
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Informatie voor nieuwe leden: 
 
Stuur Uw aanvraagformulier voor het lidmaatschap van WVE naar het secretariaat van de vereniging. 
Adres: Trichterweg 5, 6245 ES Eijsden of per mail aan secretariaat@wveijsden.nl. 
 
U ontvangt een uitnodiging van het bestuur voor een kennismakingsgesprek in de bestuurskamer van 
W.V.E. Daar ontvangt U informatie over de vereniging, de verplichtingen die U aangaat bij het 
accepteren van het lidmaatschap van WVE (hieronder verkort aangegeven) en krijgt U inzage in de 
statuten en reglementen van de vereniging. 
 
Indien U met die informatie akkoord gaat zal het bestuurslid indien nodig het aanvraagformulier samen 
met U verder invullen. Bij dit formulier dient U een foto van U zelf en een foto van Uw schip te voegen. 
Bovendien dient U bij deze aanvraag een voorschot op het inschrijfgeld en liggeld groot Euro 450.- te 
betalen c.q. over te maken. Mocht het lidmaatschap om welke reden dan toch niet doorgaan, dan 
restitueert de vereniging het betaalde voorschot. Het inschrijvingsgeld is eenmalig en wordt niet 
terugbetaald indien na verloop van tijd het nieuwe lid zich niet thuis voelt in de haven. 
 
Indien het bestuur na dit ballotagegesprek positief op Uw lidmaatschap beslist, ontvangt U een 
rekening voor het lopende seizoen. Het betaalde voorschot wordt daarbij verrekend.  

 
Nieuwe leden worden voor 1 jaar aangenomen, d.w.z. dat na het eerste jaar het bestuur via ballotage 

beoordeelt of het nieuwe lid binnen de vereniging past. Afwijzing van het nieuwe lid na een jaar kan 
alleen indien er sprake is van niet op tijd betaalde rekeningen, het niet opvolgen van de regels zoals 

die binnen de vereniging zijn afgesproken. 
 
Toewijzing van de ligplaatsen gebeurt door het bestuur, die op haar beurt overleg voert met de 
havenmeesters. 
 

Afmeren van de boot na aanname kan pas wanneer tenminste het door het bestuur vastgestelde 

voorschot is betaald en de vereniging in het bezit is van een kopie van het verzekeringsbewijs, een 
compleet ingevuld inschrijfformulier en pasfoto's van de daarop vermelde personen. 

 
Het nieuwe lid ontvangt bij afmeren een sleutel met daarin een code voor het openen van de 

slagboom, de voordeur van het verenigingsgebouw en de poort naar de steiger. Voor deze sleutel 
betaald hij een borg, die hij bij inlevering weer terug ontvangt. 
 
Bij het bepalen van de lengte van de boot wordt in principe uitgegaan van de werfmaat. Dus de lengte 
die door de bouwer in zijn productinformatie staat aangegeven. Indien die maat niet bekend is, zal de 
lengte van uw boot zonodig, in aanwezigheid van u, door de havenmeesters opgemeten worden. Een 
en ander conform het gestelde in het huishoudelijk  en steigerreglement van de vereniging. De dan 
bepaalde lengtemaat wordt gehanteerd bij het opmaken van de factuur. 
 
Het steigerreglement (art. 6) stelt, dat de boten die afgemeerd zijn, er fatsoenlijk uit moeten zien. Het 
bestuur gaat er van uit dat dat bij eerste afmeren ook het geval is. Indien dat niet zo is kan het bestuur 
de toegewezen ligplaats alsnog terugnemen. 
 
Leden die zich laten inschrijven verklaren bereid te zijn ten behoeve van de vereniging 
werkzaamheden te verrichten die in het belang zijn van de vereniging en van haar leden. Daartoe 
worden 6 doedagen per jaar georganiseerd. Bovendien kan men aangeven van welke 
specialistengroepen men deel uit wil maken. Deze specialistengroepen krijgen werkzaamheden 
toebedeeld waarvoor opleiding of ervaring vereist is. Verder wordt de kantine op zaterdag- en 
zondagmiddag gerund door de leden van WVE. Ieder lid is verplicht aan tenminste drie doedagen of 
bardiensten deel te nemen. Per niet-gewerkte doedag of bardienst betaalt het lid een extra bijdrage 

van  € 50,00. 
Voor de 3 doedagen betaalt het lid vooraf een borg van € 150,00, zijnde 3 x € 50,00. 
 
De aanvrager van het lidmaatschap verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier dat hij 
WVE vrijwaart voor iedere aansprakelijkheid ter zake van door hem, als gevolg van een handelen of 
nalaten namens of door W.V.E., geleden persoonlijke dan wel materiële schade. 
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De aanvrager verklaart zich bij ondertekening tevens akkoord met de hierboven vermelde 
voorwaarden, alsook met de statuten en reglementen van W.V.E. 
 

De door de vereniging vastgestelde regels zijn beschreven in de statuten, het huishoudelijk reglement 
en het steigerreglement. Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het nieuwe hoofdlid een 

exemplaar van deze stukken, afgedrukt of digitaal als pdf-document. 
 

Lid worden van WVE is geen vrijblijvende zaak. Het bestuur gaat er van uit dat bewust gekozen wordt 

voor een verenigingshaven.  Daarbij hoort ook dat de leden er gezamenlijk zorg voor dragen dat de 
accommodatie in goede staat blijft. Leden zijn daarom verplicht een aantal, door bestuur en 

ledenvergadering vast te stellen doedagen en/of bardiensten mee te helpen met het uitvoeren van 
werkzaamheden aan steiger en clubgebouw. Niet meewerken betekent dat het lid een door de 

ledenvergadering vast te stellen bedrag extra dient te betalen. 
 

Het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen (tenminste 2 x per jaar) wordt sterk aanbevolen. 

De ledenvergadering, bestaande uit hoofdleden en partnerleden, bepaalt het beleid binnen de 
vereniging. Het bestuur wordt door de ledenvergadering benoemd. Dit bestuur voert het door de 

ledenvergadering aangenomen beleid uit. De ledenvergadering controleert de uitvoering van het 
beleid en neemt bij goedkeuring de verantwoordelijkheid van het bestuur over. Niet aanwezig zijn bij 

de algemene ledenvergaderingen betekent, dat men geen recht van spreken heeft. 

 
Binnen een vereniging worden naast de watersport ook andere activiteiten ontwikkelt, met name 

verenigingsfeesten en andersoortige bijeenkomsten die ten doel hebben de sfeer in de vereniging 
hoog te houden. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk meedoen met deze 

activiteiten en daarvoor ook de noodzakelijke hand- en spandiensten verrichten, per activiteit of als lid 

van een bijzondere commissie. 
 

Eijsden, 01-01-2020 
 

Het bestuur. 
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Watersportvereniging Eijsden:  
 

Tarieven 2020 inclusief BTW 
 

Hoofdlid:                     Minimaal 1 persoon per gezin,  
   minimum leeftijd 18 jaar                   € 74,33 per jaar 

                         

Partnerlid:                  Op titel hoofdlid, met dezelfde rechten,  

   minimum leeftijd 18 jaar        € 23,61 per jaar 

Gezinslid:                    Op titel hoofdlid                                                        €   6,79 per jaar  

Bijdrage  Donateur:  Op titel hoofdlid, minimum leeftijd 18 jaar                     zelf te bepalen  

Entreegeld:                Eénmalig                                                                   € 275,00 

Jaarliggeld:                Periode 1 jan t/m 31 december                                    €  68,00 per meter  

Bijboten:            van leden      €  70,92 per jaar 

Visboten:                   Ligplaats                                                                    € 105,70 per jaar  

Zeil-/roeiboten:        Ligplaats    
  € 56,19 per meter 

Elektra:                      Vastrecht                                                                   € 45,97 per jaar  

  
                                 Verbruik per kWh.                                                       €  0,27 per kWh.  

Passanten Liggeld:   incl. toeristenbelasting, water & elektra    > 7 m            € 15,00  per nacht  
        tot 7 m   € 10,00  per nacht 

Verenigingsvlaggetje  die nog op voorraad zijn                                          €  5,00 per stuk 

 

Voorschot doedagen (deposito)                                                                  € 150,00 per jaar 

         
 

Borg sleutel (deposito)                                                                                € 25,00 per sleutel 

 

N.B. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de CBS index voor "alle huishoudens". 


