Eindhovense Jachtenvereniging
Beatrix

Aanmelding
aspirant-lid

Dit formulier dient volledig en naar waarheid te worden
ingevuld en vervolgens gedeponeerd te worden in de
brievenbus in de hal van ons clubhuis of gestuurd te
worden naar:
Secretaris van EJV Beatrix,
Welschapsedijk 209, 5657BA Eindhoven.
Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Ondergetekende meldt zich aan als aspirant-lid van de EJV Beatrix.
Naam

Voorletters

Straat

Huisnummer

Geboortedatum

Postcode

Dhr
Mw *
Woonplaats

Telefoonnummer
Bij geen gehoor

IBAN nummer

Beroep

E-mail adres

Ik ben beschikbaar voor zelfwerkzaamheid:
Administratief*
Op haventerrein*
Bouwkundig*
Elektrische installatie*
Schilderen*
Diversen*
Niet*
*aanvinken wat van toepassing is

Indien u dat wenst kunt u een toelichting geven op uw aanvraag

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande
gegevens naar waarheid en volledig zijn
ingevuld en is akkoord met de statuten en
reglementen van de EJV Beatrix.
Plaats

Handtekening

Datum

Voor aanmelding als aspirant-lid bent u, behalve contributie, eenmalig INSCHRIJFGELD (€ 150,00)
verschuldigd. U ontvangt hiervoor een nota.
Tegelijk met de nota ontvangt u een formulier ter controle van de informatie die we over u hebben vastgelegd
en waarmee u eventueel uw schip kunt aanmelden voor stalling op ons haventerrein (op de wal of in het
water).
Na ontvangst van uw betaling wordt uw eventuele aanvraag voor stalling in behandeling genomen.
Schepen met een lengte boven 14 meter of een gewicht boven 20 ton bruto kunnen niet worden gehesen.
Schepen met een rompbreedte groter dan 5 meter en/of een romplengte groter dan 14 meter kunnen geen ligplaats in
het water krijgen.
Voor het verkrijgen van een ligplaats in het water is een minimale scheepslengte van 6 meter vereist.
Met nadruk wijzen wij erop dat het schip minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd moet zijn.

Of wij aan uw wensen kunnen voldoen hangt ondermeer af van beschikbaarheid van ruimte op de wal of in het
water en onze mogelijkheden. Het bestuur beslist over toelating van aspirant-leden, leden en schepen.

Een schat van informatie over onze vereniging, de activiteiten, de accommodatie
en de faciliteiten vindt u op onze website www.ejvbeatrix.nl. Onze havenmeester,
Jurgen v.d. Burgt, en bestuursleden (zie website) zijn gaarne bereid om u
gedetailleerde informatie over afspraken, reglementen en tarieven te
verstrekken.
NB. De

EJV Beatrix is geen commerciële instelling maar een vereniging. Leden en vrijwilligers zijn in
onze vereniging actief in besturen, organiseren en het verrichten van karweien.
(aanmeldingsformulier versie 2022)

