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Geachte heer / mevrouw,

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling voor onze watersportvereniging.

Door middel van dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de procedure rondom de

inschrijving bij onze watersportvereniging.

Na inlevering van dit volledig ingevulde inschrijfformulier bij onze havenmeester, inclusief een

betaling van € 50,-- (via pin) inschrijfgeld, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsavond.

Deze avond wordt vier keer per jaar georganiseerd. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging

per e-mail via de kennismakingscommissie.

Tijdens de kennismakingsavond zult u worden ingelicht over de doelstelling en de 

activiteiten van onze vereniging en heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Monique Bouwens

(kantoor@wsvbiesbosch.nl)

Welkom bij wsv Biesbosch! Wij wensen u veel vaargenot en plezier bij ons. 

Met vriendelijke groet,

Erik van Dijk 

Voorzitter wsv Biesbosch

AANVRAAG VOOR LIDMAATSCHAP VAN WSV BIESBOSCH



Relatienummer: 

Watersportverbond lidnummer:

Voorletter(s) en achternaam: Dhr.  /  Mevr.*

Roepnaam:

Adres en huisnummer: Nr:

Postcode en Woonplaats:

Geboortedatum:  dd - mm - jj:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres correspondentie/factuur:

Indien jeugdlid e-mailadres factuur:
(eventueel e-mailadres ouders/verzorgers)

Bent u in het bezit van een boot: *

Ligplaats gewenst * /  Met ingang van:

Bootnaam:

Motorboot  (M)  /  Zeilboot  (Z):

Lengte  x  Breedte: Lengte: mtr.    Breedte: mtr.

Merk:

Type:

Materiaal (Staal/Polyester/Hout, etc):

Bouwjaar:

Registratienummer**:

Registratienummer Kadaster**:

Verzekeringsmaatschappij:

Polisnummer:

Gasinstallatie aanwezig / Keuringsdatum**:

Kopie keuring gasinstallatie bijgevoegd**:

c

Datum:

 Hierbij dient tevens het inschrijfgeld ad € 50,--  (via pin) te worden voldaan.

JA   /   NEE

Kopie inleveren bij havenmeester.JA   /   NEE *

JA   /   NEE *

d.d:

d.d:

Het volledig ingevulde aanvraagformulier, aangevuld met de bijgevoegde vragenlijst, dient te worden ingeleverd bij de havenmeester.

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.           **) Indien van toepassing

Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening:

In verband met nieuwe wetgeving vanaf 25-05-2018 dient u actief toestemming te verlenen met betrekking tot

het verwerken van uw persoonsgegevens.

Hierbij geef ik toestemming om mijn persoonsgegevens

te verwerken conform de privacy statement van WSV Biesbosch

Aanvraag voor lidmaatschap

Wachtlijst:

Inschrijfgeld betaald: JA   /  NEE

In te vullen door administratie:

JA   /  NEE

JA          /        NEE

Kennismakingsbijeenkomst d.d:

Akkoord kennismakingscommissie:

Ondergetekende vraagt hierbij het lidmaatschap aan van WSV Biesbosch

Indien ligplaats, boxnummer:

Pc:



Heeft u belangstelling voor deelname aan evenementen zoals instructie, feestavonden of lezingen?

Heeft u in de toekomst belangstelling voor bestuurs- of commissietaken?

Zo ja, kunt u aangeven waar uw belangstelling naar uitgaat?

Zou u bereid zijn enige vrijwilligerswerk in- en rond de haven te willen uitvoeren?

Op welke andere wijze zou u de wsv van dienst kunnen zijn?

Motiveer hieronder uw reden van aanvraag.

Bijgaand treft u de tarieven aan.

VRAGENLIJST



2023

BA west 6,00 2,20 13,20 558,22€          129,43€         687,65€          80,00€               767,65€           

BA oost 7,00 2,47 17,29 731,19€          129,43€         860,62€          80,00€              940,62€           

BB west 7,30 2,81 20,51 867,49€          129,43€         996,92€          80,00€              1.076,92€        

BB oost 8,00 2,81 22,48 950,67€          129,43€         1.080,10€       80,00€              1.160,10€        

BC west 8,20 3,08 25,26 1.068,07€       129,43€         1.197,50€       80,00€              1.277,50€        

BC oost 9,00 3,23 29,07 1.229,36€       129,43€         1.358,79€       80,00€              1.438,79€        

BD west 9,15 3,24 29,65 1.253,72€       129,43€         1.383,15€       80,00€              1.463,15€        

BD oost 10,50 3,60 37,80 1.598,54€       129,43€         1.727,97€       80,00€              1.807,97€        

BE west 10,65 3,60 38,34 1.621,38€       129,43€         1.750,81€       80,00€              1.830,81€        

BE oost 11,50 4,04 46,46 1.964,77€       129,43€         2.094,20€       80,00€              2.174,20€        

BF west 11,60 4,13 47,91 2.026,00€       129,43€         2.155,43€       80,00€              2.235,43€        

BF oost 13,00 4,43 57,59 2.435,45€       129,43€         2.564,88€       80,00€              2.644,88€        

BG west 13,50 4,74 63,99 2.706,10€       129,43€         2.835,53€       80,00€              2.915,53€        

BG oost 15,50 5,16 79,98 3.382,31€       129,43€         3.511,74€       80,00€              3.591,74€        

BG oost 16,50 5,16 85,14 3.600,52€       129,43€         3.729,95€       80,00€              3.809,95€        

Tarieven voor passanten en leden zonder vaste ligplaats: Zomer (1-4 t/m 31-10)

€ 2,30 per meter per nacht

€ 13,80 per meter per week

€ 45,00 per meter per maand

Winter (1-11 t/m 31-3)

€ 12,00 per m2 (lengte x breedte van vaartuig)

Lidmaatschap Totaal

Voor boten langer 16,50 meter zal het tarief worden berekend en vastgesteld door de Havencommissie in overleg met het 

Bestuur van WSV Biesbosch

10% restitutie liggeld mogelijk conform procedure "restitutie winterliggeld".

Tarieven
  vaste ligplaatshouders

Box
Lengte

box

Breedte

box

Oppervlakte

m2
Jaarplaats

Service

kosten

Jaarplaats

+ service kst


