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Voordelen lidmaatschap:
▸5% korting op drank bij Westpunt
▸Reserveren bij Westpunt is niet nodig
▸Apart ledenterras: altijd plaats!
▸Tennissen op een unieke locatie

Persoonlijke gegevens:
Naam 1:

Voornaam:

Straat + nr:

Bus:

Postnummer:

Gemeente:

Geboortedatum: ...../...../.....

Beroep:

E-mailadres:

Tel:

Gezinsleden gegevens:
Naam:

Voornaam:

Geboortedatum:

2:

...../...../.....

3:

...../...../.....

4:

...../...../.....

5:

...../...../.....

Beroep:

Booteigenaar: ja/neen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Inschrijven als:
Effectief lid

Betalen via:
Individueel
Familie
Individuele booteigenaar
Young adult

Jeugd tot 14jaar
Toegetreden lid Steunend per persoon
Senior lid per persoon
Student

€ 180,00
€ 340,00
€ 340,00
€ 90,00
€ 35,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

▸Totaal bedrag: ..................
Gegevens:
Royal Hasselt Yacthing Club
BE 11 8805 5707 1148
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Een woordje toelichting bij de verschillende lidmaatschapsvormen:
▸Familiaal Lidmaatschap:

▸Meerdere personen die onder één dak wonen, waarvan minstens één van de gezinshoofden de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft en
waarvan de kinderen inwonend zijn en de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben.
▸Individuelen die een bestuursfunctie uitoefenen.
▸Booteigenaars.

▸Individueel Lidmaatschap:

▸Eén individueel persoon die de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft.

▸Jeugd tot 14 jaar Lidmaatschap:
▸€ 35 lidgeld

▸Young Adult Lidmaatschap:

▸Eén individueel persoon die de leeftijd van 30 jaar niet bereikt heeft. Kinderen van ‘Young Adult’ leden worden
gratis opgenomen als lid van de club.
▸Wanneer één van de ‘Young Adult’ leden, welke samen onder één dak wonen, de leeftijd heeft bereikt van 30 jaar,
wordt het lidmaatschap omgezet naar ‘Familiaal Lidmaatschap’.

▸Senior Lidmaatschap:
▸Leden die gedurende 3 opeenvolgende jaren lid geweest zijn van de club, die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben en geen sportieve
activiteiten uitvoeren op de club behoudens ‘petanque’.

▸Steunend Lidmaatschap:
▸Leden die geen sportieve activiteiten uitvoeren op de club behoudens ‘petanque’.
▸Student Lidmaatschap:

▸Eén individueel persoon die beschikt over een geldige studentenpas en de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft.

De toetreding tot het Senior en/of Steunend lidmaatschap dient aanvaard te worden door de Raad van Bestuur. Senior leden,
Steunende leden en studenten vallen onder het statuut van toegetreden leden en zijn niet stemgerechtigd op de Algemene
Vergadering, zoals vastgelegd in de statuten.
Op deze regels worden GEEN uitzonderingen gemaakt.
▸Procedure: deze aanvraag zal op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur besproken worden. U wordt schriftelijk op de
hoogte gebracht van onze beslissing. In geval van aanvaarding vindt U, samen met dit schrijven, een overschrijvingsformulier. Eenmaal
het bedrag betaald ontvangt U een lidkaart, de Statuten en het Huishoudelijk reglement. U bent dan op proef voor de periode van
één jaar. Een eventuele niet-aanvaarding wordt niet gemotiveerd.(Statuten: Titel II, Art. 9)
▸Alleen personen vermeld op dit formulier hebben toegang tot de club.
De bondskaarten voor effectieve leden van tennis (V.T.V) en/of watersport (W.S.V.) zijn op aanvraag gratis te bekomen bij de verantwoordelijken
van de afdelingen.
Voor meer inlichtingen kan U ons bereiken via onderstaande gegevens.
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