
 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER  RRV 2022 
(graag duidelijk schrijven) 
 

Hierbij meld ik mij aan als kandidaat lid van de Roosendaalse Roeivereniging.  
 

ACHTERNAAM 
 

 ROEPNAAM  

VOORLETTERS 

 

 GEBOORTE-DATUM  

ADRES 
 

 

POSTCODE 
 

 TELEFOON privé  

TELEFOON mobiel  

WOONPLAATS 
 

 MAN/VROUW  

E-MAIL ADRES 
 

 

 
 

Machtiging en ondertekening 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Roosendaalse Roeivereniging om de kosten voor het 
proeflidmaatschap van onderstaand bankrekeningnummer te incasseren. Bij een definitief lidmaatschap 
verleent ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan de Roosendaalse Roeivereniging om het 
inschrijfgeld (eenmalig € 25) alsmede de contributie (jaarlijks), zoals vermeld aan de achterzijde van dit 
formulier, van onderstaand bankrekeningnummer te incasseren.  
Ondergetekende gaat WEL / NIET akkoord met de bijgevoegde privacyverklaring van de Roosendaalse 
Roeivereniging m.b.t. persoonsgegevens. 
Ondergetekende gaat WEL / NIET akkoord met de bijgevoegde privacyverklaring van de Roosendaalse 
Roeivereniging m.b.t. foto’s. 
 

(IBAN) BANK- 
REKENINGNUMMER 

 TNV  

DATUM  CONTRIBUTIE-
CATEGORIE:  
(zie ommezijde 

 

HANDTEKENING1 
 

 

Nb.: zonder machtiging kunt u geen lid worden. 
 
Vul ook het formulier in aan de achterzijde! 
 
  

 
1 Jonger dan 18 jaar? Dan is een handtekening van ouder/verzorger vereist! 

SECRETARIAAT: secretaris@roosendaalserv.nl 
Adres   Vlietweg 60 
   4703 RV  ROOSENDAAL 
   (0165) 51 24 84 
   www.roosendaalserv.nl 

Roosendaalse Roeivereniging 

mailto:secretaris@roosendaalserv.nl
http://www.roosendaalserv.nl/


Clubwerk RRV 
Het lidmaatschap van de RRV houdt ook in dat van u een actieve rol verwacht wordt binnen het 
verenigingsleven van de Roosendaalse Roeivereniging. De vereniging wordt volledig bestuurd en gerund door 
vrijwilligers. U wordt verzocht hieronder één of meer commissies aan te kruisen waarvoor u taken wil 
verrichten (per jaar minimaal 5 dagdelen). In een later stadium zal hierover met u contact worden 
opgenomen. 

 Evenementen (Suikerrace, Vlietrace, Drakenbootrace, Ergometerwedstrijden e.d.)  
 Bar (bardienst, bijzondere bijeenkomsten) 
 Onderhoud materiaal, gebouwen & terreinen 
 Roeien: instructie & afroeien, coaching 
 IT / website  
 PR / Communicatie en website redactie  
 Wedstrijdroeien / Toerroeien 
 Jeugdroeien 
 Bestuur en algemene functies 

 

Overige informatie 
Uiteraard zal alle informatie op dit formulier vertrouwelijk worden behandeld. Voor vrijwilligersactiviteiten is 
het noodzakelijk te weten welke specifieke kennis/vaardigheden van leden binnen de vereniging aanwezig 
is/zijn. Gelieve alle onderstaande vragen te beantwoorden 
 

Hoe bent u met de RRV in aanraking gekomen?  
Heeft u reeds eerder de roeisport beoefend? Nee/Ja, bij: 
Heeft u voorheen verenigingsfuncties vervuld? Nee/Ja (welke?):  
Heeft u eerder instructie gegeven, gecoacht? Nee/Ja (waar & wat): 
Heeft u andere sport ervaring? Nee/Ja (waar & wat): 
Zijn er omstandigheden die voor het roeien relevant 
kunnen zijn? (zoals zwemvaardigheid (is vereist), 
lichamelijke beperkingen) 

 

Wat is / was uw beroep?  
 

Proeflidmaatschap 

 Categorie X proeflidmaatschap onder 18 jaar  € 50   (2 maanden) 
 Categorie Y proeflidmaatschap vanaf 18 jaar  € 100 (2 maanden) 

 
Indien u na afloop van de proeflidmaatschapsperiode besluit lid te blijven, worden de kosten van het 
proeflidmaatschap verrekend met het restant van de contributie voor het jaar van aanmelding, gerekend 
vanaf de aanvang van het proeflidmaatschap.  
Indien u na afloop van de proeflidmaatschapsperiode besluit NIET lid te blijven dient u dit voor 1 juli te melden 
bij de ledenadministratie, schriftelijk of per e-mail: ledenadministratie@roosendaalserv.nl.  
 

Contributie voor het jaar 2020: 
 Inschrijfgeld       € 25 
 Categorie A senioren 25 jaar en ouder   € 309 
 Categorie B junioren 14 jaar t/m 17 jaar   € 207,50 
 Categorie C jeugdleden t/m 13 jaar   € 167 
 Categorie S studenten 18 jaar t/m 24 jaar  € 225 
 Categorie E Niet-roeiend lid    € 89,50 

De contributiebedragen kunnen jaarlijks worden aangepast. 
 

Opzegging 
Het lidmaatschap van de Roosendaalse Roeivereniging is een jaarlidmaatschap met een verplichte betaling 
van de contributie; opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december (voorafgaand aan 
het nieuwe lidmaatschapsjaar) bij de ledenadministratie, via de website of per e-mail: 
ledenadministratie@roosendaalserv.nl. Uw uitschrijving is definitief wanneer u een bewijs van uitschrijving 
heeft ontvangen van de ledenadministratie. 

mailto:ledenadministratie@roosendaalserv.nl
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