Roeivereniging Pampus
Postbus 10329
1301 AH Almere
Bezoekadres: Verlaatweg 7/ 036-5384352
Tel. Info: 087-8711557
www.rvpampus.nl
ledenadministratie@rvpampus.nl

Inschrijfreglement Roeivereniging Pampus
Een lid (hij of zij) dat zich aanmeldt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

is akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging
kan zwemmen
beoefent de sport op eigen risico
senior is, en geen roeiervaring heeft, volgt als aspirantlid eerst een Introductiecursus(ca. 3 maanden).
Juniorleden worden direct lid.
gaat na de introductiecursus het lidmaatschap aan voor de duur van lopende kalenderjaar (dit wordt
jaarlijks stilzwijgend verlengd)
kan alleen opzeggen door dit voor 1 december kenbaar te maken bij de ledenadministratie@rvpampus.nl
(uitzondering: schoolgaande jeugd die elders gaat studeren mag ook voor 1 juni opzeggen)
leden van 16 jaar en ouder / ouders van leden onder de 16 jaar verrichten minimaal 2x per jaar
ondersteunende taken (schoonmaak clubgebouw, kantinedienst, onderhoudswerk)
betaalt bij aanmelding een borgsom van € 57,-. Bij meerdere leden op 1 adres volstaat 1x de borgsom.
ouders van jeugdleden (tot 18 jaar) zijn behulpzaam bij jeugdactiviteiten waar hun kinderen aan deelnemen
ouders van jeugdleden (tot 18 jaar) ondertekenen mee op het aanmeldformulier en accepteren
bovenstaande

Contributie
•

•
•
•
•
•
•

Roeivereniging Pampus maakt onderscheid tussen
o Senioren (met ingang van 1 januari van het jaar waarin het lid 18 jaar wordt)
o Junioren (tot 1 januari van het jaar waarin het lid 18 jaar wordt)
o Studenten (Senior en ingeschreven aan HBO of universiteit)
Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt contributie pro rato berekend
Als meerdere leden op 1 adres wonen krijgt men vanaf het 2e lid € 15,- korting.
Seniorleden betalen een vast bedrag voor koffie en thee. Junioren betalen daar de helft van.
Er geldt een verplichte bijdrage voor de KNRB. Als men ook van een andere roeivereniging lid is, is deze
bijdrage slechts bij 1 vereniging verschuldigd.
De actuele contributietarieven staan vermeld op de website: www.rvpampus.nl
De contributie wordt via automatische incasso geïnd in 12 termijnen of in 1 termijn met €5,00 korting.

