
 
GOESE  ROEIVERENIGING SCALDIS                                   
Aanmeldingsformulier 

Toelichting:
1. Bij minderjarigheid moet ook een ouder of verzorger 

ondertekenen. 
1. Na inlevering van dit formulier bij je instructeur,  ben je 

aspirant lid.
2. Je inschrijving is pas definitief na bijschrijving van de  

contributie. 
                                                                         

Ik wil lid worden van de Goese Roei Vereniging Scaldis per : 1-………-20     

Naam en voorletters: M / V

Roepnaam : Telefoon:

Adres :

Postcode : Woonplaats:

Geboortedatum : E-mail adres:.                                           

Ik kan zwemmen zonder hulpmiddelen.
Ik ben al / nooit  lid geweest van een roeivereniging
naam vereniging :

vaardigheden / boottype :

instructie gewenst : ja/nee  (NB: als je geen roeibevoegdheid hebt is instructie verplicht)

Ik ben met GRV Scaldis in contact gekomen door:

De contributie bedraagt totaal *:
per 1 mei 1 juni 1 juli 1 aug 1 sept 1 okt 1 nov 1 dec
Senior **  € 280,00 260,00 240,00 220,00 205,00 185,00 165,00 145,00
Junioren   € 150,00 143,00 136,00 129,00 122,00        112,00 102,00 92,00
Aangepast
Roeien    €

140,00 133,00 126,00 119,00 112,00 102,00 92,00 82,00

*) inclusief eenmalig inschrijfgeld van € 50,00 voor senioren (dit is inclusief sleutelborg), voor 
junioren en aangepast roeien met begeleiding € 10,00)
**) 18 jaar en ouder

Ik zal bovenstaand bedrag  - binnen 14 dagen - overmaken naar rekening
NL90 RABO 0380514400  van Goese Roeivereniging Scaldis te Goes.



Lidmaatschap van GRV Scaldis houdt tevens in het lidmaatschap van de KNRB.
GRV Scaldis zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de KNRB.

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik mij akkoord met:
 De statuten de (vaar) reglementen van GRV Scaldis.
 Ik zal Scaldis niet aansprakelijk stellen voor schade, waar de vereniging niet voor verzekerd 

is.
 Het Privacy Reglement van GRV Scaldis m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 

sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

 Publiceren van foto’s en/of filmpjes waarop ik herkenbaar in beeld sta, in het clubblad, op 
de website en op sociale media.

 Het opnemen van mijn portretfoto met mijn naam in het smoelenboek in het clubgebouw

 Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar stellen op een telefoonlijst in het 
clubgebouw

Datum:                                   Handtekening:………………………………..

Handtekening  wettelijk vertegenwoordiger:………………………………….

Ingenomen en gecontroleerd op volledige invulling door:
       
      Naam instructeur: 

       

Daarna zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie zenden voor de inschrijving in de 
ledenadministratie (belangrijk i.v.m. verzekering / contributiebewaking /´t Kanaaltje enz.).
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