
 
Aanmelding als nieuw lid 2017 
Vul in &  stuur op met bijlage: pasfoto 
Eerst printen en met pen invullen en scan opsturen mag ook 
 
Vergeet niet een pasfoto als bijlage mee te sturen 

 

 

 

MIJN GEGEVENS 
 
M/V:               initialen:                        voornaam:                                       achternaam:                                                                                   . 

Straat:                                                                  huisnummer:                postcode:               plaats:                                                                .                                                                  

Geboortedatum:                                                e-mailadres:                                                                                                                            . 

Mobiel:                                        telefoon2:                                            beroep:                                                                                              .   

  

AFSPRAKEN Met je aanmelding stem je in met de afspraken die we maken binnen de vereniging, zoals: 
 
a. Je verklaart dat je minimaal 50 meter kan zwemmen, dat je geen beperkingen hebt in je motoriek of 

beoordelingsvermogen en dat je een Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren hebt. 
b. De vereniging draait alleen met vrijwilligers. Jij draagt daar ook een steentje aan bij door bijvoorbeeld te helpen: 

in de bar; bij een roei-evenement; met onze nieuwsbrief, bij het onderhoud van de vloot of door de jeugd te 
begeleiden of mee te helpen bij roei-instructie.  
Waar mogen we jou voor vragen?:                                                                                                                                      . 

c. De meeste nieuwe leden volgen eerst de basisinstructie. Daarna verwachten we dat je zelf ‘veel kilometers’ gaat 
maken alvorens je een vervolgopleiding in andere (wedstrijd) boottypes krijgt. 
 

KEUZE Vink vakjes aan 

 

! Ik roeide al eerder? Bij vereniging:                                                                                        Periode:                             .  
We nemen contact met je op of je instructie nodig hebt en hoe je aan een ploeg komt. 

! Ik heb geen/te weinig roei-ervaring en kies voor de basisinstructie, 3 maanden, 2x per week. Ik kan WEL op: 
 ma di wo do vr za zo 

ochtend        
middag        
avond        

De basisinstructie start in april en in juli. We melden je tijdig. 

! Ik kies voor FiftyFit roeien. Je krijgt een basisinstructie 1 x per week in stabielere boten en deze duurt langer 
afhankelijk van je vorderingen. We overleggen met je over de start. FiftyFit roeien is op dinsdagochtend.  

 
LEES INFO zie ook www.rvnautilus.nl 

 
• De contributie is (2017) €308,00 en €195 onder 18 jaar. Studenten en leden 65 jaar of ouder mogen €50 aftrekken. 
• Start je met roeien/basisinstructie voor 1 juli dan betaal je 100% contributie, daarna 50%. 
• Het entreegeld is €65. Er is geen ballotage. Je betaalt geen entreegeld als je al eerder lid was van een 

roeivereniging in Nederland (zij-instromers). Er zijn geen andere bijkomende kosten. 
• De eerste maand geldt als proefperiode, je betaalt dan geen contributie, wel het entreegeld. 
• De verenigingskleding is tegen kostprijs binnen de vereniging te koop. 
• Je bent lid per kalenderjaar. Het lidmaatschap loopt automatisch door. Opzeggen doe je ieder jaar voor 15 

december bij ldnadm.rvnautilus@gmail.com 
• Jouw Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren dekt schade die je bij anderen aanbrengt. Voor schade aan 

boten van Nautilus - door jouw schuld - betaal je aan Nautilus €50 per roeiplek. 
 

STUUR OP naar ldnadm.rvnautilus@gmail.com, Margreet Pontier. Mail haar als je eerst nog vragen hebt. 
Kies Bestand/Bestand verzenden/bijsluiten bij e-mail … . Voeg ook pasfoto als bijlage toe. 
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