Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging
Opgericht 28 oktober 1851

Inschrijfformulier havenafdeling
1.1 Ondergetekende:
Naam:

man

Voorvoegsels:

vrouw

Roepnaam:
Geboortedatum:
Beroep:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
E mail:
IBAN rekeningnummer:
Is er op hetzelfde adres reeds lid, zo ja
alleen lid (zonder boot, ga naar 1.5)
1.2 Inschrijving als:

wacht op ligplaats (plaatsing op wachtlijst)
lid met ligplaats
winterligger
was u reeds eerder lid of winterligger/zo ja
wanneer____________

1.3 verklaart eigenaar te
zijn van:
Naam schip:
Merk:
Type:
Geregistreerd bij kadaster:

ja

nee

Kleurenfoto van het schip:

Aanhechten aan dit formulier (of mailen)

Lengte over alles:

In meters

Breedte:

In meters

Diepgang:

In meters

Kruiphoogte:

In meters

Waterverplaatsing/gewicht:

In tonnen

Materiaal romp:
Verzekeringsmaatschappij:
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Polisnummer:
Aard van der verzekering:

WA

WA/Casco

1. bijboot in davits

ja

nee

2. bijboot in het water

ja

nee

1.4 diversen

Afmetingen bijboot
Elektra aansluiting
1. bent u geïnteresseerd in bestuurlijke
activiteiten binnen onze vereniging:
2. wilt u zich eventueel op een andere
wijze voor de vereniging inzetten:

1.

x

meter

2.

x

meter

ja

nee

ja

nee

ja

nee

zo ja, op welke wijze: bijvoorbeeld:
sooscommissie, onderhoud, evenementen

De datum:

Geeft hierbij toestemming voor
publicatie in de KDR&ZV-ledenlijst van
deze NAW-gegevens

Te:

Naam + handtekening van het lid dat u heeft

1.5 aldus naar waarheid ingevuld:

aangemeld.
Handtekening:
(naam invullen indien
formulier gemaild wordt)
Na ondertekening dit formulier opsturen naar:
KDR & ZV
t.a.v. de Havenmeester
Houttuinen 27 – 29
3311 CE Dordrecht
Of mailen naar:
havenmeester@kdrzv.nl
Bestemd voor administratie
KDR & ZV
Ingeboekt d.d.
Ingedeeld in boxnummer:
Boxprijs in €
Lengte buiten box:

meter x m2 box prijs = €

Totale boxprijs in €
Datum van ingang
Aankomst winterligger
Vertrek winterligger

Akkoord
Havencommissaris

d.d.

havenlid

d.d.

bestuur

d.d.

Versie 4 d.d. 21 maart 2016

2

STATUTEN
Verplichtingen van de leden
Artikel 4
De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en de besluiten van de organen van de Vereniging na te leven, de Vereniging niet op onredelijke wijze te
benadelen en geen schade toe te brengen aan de belangen die de Vereniging beoogt te behartigen.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 5
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
Door overlijden van het lid of door ontbinding van het lid-rechtspersoon;
b.
Door opzegging van het lid;
c.
Door opzegging namens de Vereniging;
d.
Door ontzegging.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk voor 1 december van het lopende
verenigingsjaar te geschieden, uitsluitend tegen het einde van een verenigingsjaar. Een opzegging in
strijd met het hiervoor bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip
volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Huishoudelijk Reglement
Van de leden
Artikel 1
1.
Hij die een lidmaatschap wenst te verkrijgen, dient het door de vereniging verstrekte en door hem ondertekende aanvraagformulier,
bevattende zijn persoonlijke gegevens, daartoe bij de secretaris in te dienen. Voorts dient de aanvrager op dit formulier te vermelden
de naam van één seniorlid die reeds gedurende tenminste één jaar lid van de vereniging is en die de aanvrager persoonlijk kent en niet
familielid of zakelijke relatie van de kandidaat is of verbonden is aan het bedrijf, instelling of andersoortige organisatie van de
kandidaat.
Minderjarige kandidaten dienen het formulier te laten meetekenen door een ouder, voogd of verzorger.
2.
Het bestuur beslist na ontvangst van het aanvraagformulier omtrent de toelating. Bij toelating van de aanvrager tot het lidmaatschap
wordt hiervan melding gemaakt in het verenigingsorgaan.
3.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden dragen er voor zorg dat hun
adres bij het bestuur bekend is. Oproepingen en mededelingen kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatst bekende adres.
Artikel 2
1.
Seniorlid is hij/zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien (18) jaren heeft bereikt.
2.
Juniorleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien (18) jaren niet hebben bereikt en door het
bestuur als juniorlid tot de vereniging zijn toegelaten.
3.
Leden-rechtspersoon zijn lichamen die volgens de wet rechtspersoonlijkheid bezitten. Zij kunnen hun lidmaatschapsrechten slechts
uitoefenen door één, door de rechtspersoon schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt, natuurlijk persoon.
4.
Indien bij besluit van de ledenvergadering aan bepaalde categorieën personen in verband met bijzondere omstandigheden speciale
contributiefaciliteiten worden verleend, zullen zij – tenzij het tegendeel nadrukkelijk is bepaald – buiten de in het betreffende besluit
vermelde rechten en plichten geen verdere lidmaatschapsrechten kunnen uitoefenen, ook al heten zij “Student-lid, buiten-lid o.i.d.”.
Artikel 20
1.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijks contributie en overige door hen vastgestelde bedragen, die door de algemene
vergadering zullen worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Bij
jaarlijkse aanvang van het lidmaatschap zijn de contributie en de overige bedragen over het gehele lopende verenigingsjaar
verschuldigd, tenzij het bestuur daarvan ontheffing naar tijdsgelang verleent.
2.
Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, zijn de leden bovendien verplicht, naast de jaarlijkse contributie, afhankelijk van de
faciliteiten waarvan zij gebruik maken, tot betaling van roei-, zeil- en/of liggelden, dan wel enige andere bijdrage waartoe de
ledenvergadering mocht besluiten.
3.
Contributie en andere gelden zijn bij vooruitbetaling voor het gehele bedrag verschuldigd en dienen te worden voldaan binnen één
maand na dagtekening van de desbetreffende door de penningmeester of diens plaatsvervanger uit te reiken rekening.
4.
Indien de betaling van de verschuldigde contributie of van andere ingevolge artikel 19 verschuldigde gelden niet binnen twee (2)
maanden na dagtekening van de rekening is geschied, kan het bestuur tot schorsing van de schuldenaar overgaan, indien deze, na
daartoe schriftelijk te zijn gemaand, niet binnen twee (2) weken na dagtekening van deze aanmaning tot volledige betaling van het
verschuldigde is overgegaan. Het bedrag van de verschuldigde gelden kan bij aanmaning worden verhoogd met administratiekosten
van tenminste tien euro (€10,00).
5.
Wanneer twee (2) maanden na dagtekening van de in lid 2 bedoelde aanmaning de betaling niet heeft plaatsgevonden, is betrokkene
van rechtswege geschorst en zal hij, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het bestuur door het bestuur op de
eerstvolgende algemene vergadering tot ontzetting (royement) worden voorgedragen. Na betaling van het verschuldigde, vermeerderd
met tien procent (10%) van het verschuldigde, kan rehabilitatie slechts door een besluit van de algemene vergadering geschieden.
6.
Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van enig artikel van de statuten, dit huishoudelijk- of enig ander
door de algemene vergadering vastgestelde reglement, kan nimmer een beroep op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals die voor advocaat, deurwaarderskosten, geheel voor rekening zullen zijn van het
desbetreffende lid, dat in gebreke bleef de onderhavige betaling tijdig en volledig te verrichten.
Artikel 21
1.
De leden die schade toegebracht hebben aan eigendommen van de vereniging zijn gehouden het volledige bedrag van deze schade aan
de vereniging te vergoeden. Het bestuur stelt het bedrag van de schade bindend vast. Uiterlijk binnen een maand kan tegen dit besluit
beroep bij de ledenvergadering worden ingesteld. Bij brief te sturen aan het bestuur.
2.
Op de voldoening van de in het lid 1 bedoelde schadevergoeding zijn voor zoveel mogelijk de bepalingen van artikel 20 van
overeenkomstige toepassing.
3.
Op een desbetreffend voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering besluiten leden te verplichten een
aansprakelijkheidsverzekering, met door de algemene vergadering vast te stellen minimum dekking, af te sluiten.
Vertegenwoordiging/aansprakelijkheid/verzekeringen
Artikel 22
1.
Behoudens het elders in de statuten en in dit reglement bepaalde kunnen leden van de vereniging de vereniging alleen binden indien
zij daartoe door het bestuur schriftelijk zijn gemachtigd.
2.
De vereniging en het bestuur zijn ten opzichte van de leden uitsluitend aansprakelijk te houden voor eventuele schades indien en
voorzover de door de vereniging afgesloten assurantieovereenkomsten terzake dekking verlenen.
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Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging
Opgericht 28 oktober 1851

Akkoordverklaring voor het jaar 2016
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Wij danken u voor uw belangstelling in onze vereniging en verzoeken u deze akkoordverklaring van
uw handtekening te voorzien.
De volgende informatie is voor u van belang:
1. Voor u en voor ons geldt een proeftijd van één jaar, ingaande op het moment dat uw schip
in de haven ligt.
2. Het is niet toegestaan dat uw schip zodanig gebruikt wordt, dat er van wonen aan boord
gesproken kan worden.
3. Indien het bestuur binnen de proefperiode bepaald dat het lidmaatschap, eventueel met
directe ingang, niet langer gewenst is, wordt 100% van het inschrijfgeld terug betaald.
4. Het liggeld wordt bepaald aan de hand van de type box die u krijgt toegewezen. In de haven
zijn er boxen met en zonder “nautische” paal. Het betreft hier de paal op de kop van de box.
Liggeld box met “nautische” paal = € 19.25 incl. BTW/m2 boxoppervlak.
Liggeld box zonder “nautische” paal = € 18,20 incl. BTW/m2 boxoppervlak.
5. Het entreegeld is eenmalig de helft van het jaarliggeld.
6. De contributie bedraagt € 122,50 en de kosten voor het Clubblad “De Pikhaak” bedragen
€ 17.50 per verenigingsjaar (een exemplaar per adres verplicht).
Afdracht Watersportverbond en KNMC wordt integraal doorberekend.
7. Indien gewenst is het mogelijk om een aansluiting te krijgen op het elektriciteitsnet wat
aanwezig is op de steigers. Dit geschiedt d.m.v. een KWh meter op de aanwezige
elektriciteitspalen op de steigers. De KWh meters zijn bij de havenmeester te verkrijgen
tegen een borg van € 150,00. De verbruikskosten worden achteraf berekend tegen
werkelijke prijs per KWh.
8. Om de ligplaatstarieven zo laag mogelijk te houden en de onderlinge band te verstevigen, is
het in onze haven gewenst dat iedere booteigenaar een aantal uren per jaar besteedt t.b.v.
hulp aan havenmeester, het onderhoud van de haven, of hulp is in de sociëteit.
9. De statuten, het havenreglement en aanvullende richtlijnen zijn van toepassing. Deze
worden aan u toegestuurd met de bevestiging van uw lidmaatschap.
U wordt binnenkort uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst waarop u kunt kennismaken
met enkele leden van de havencommissie en havenmeester. Tevens zal u dan gevraagd worden een
geldige verzekeringspolis van uw schip te overleggen.
Indien u met bovenstaande kunt instemmen, verzoeken wij u de voor akkoord getekende kopie van
deze verklaring samen met uw aanvraagformulier te retourneren aan:
KDR&ZV
T.a.v. de havencommissaris.
Houttuinen 27/29
3311 CE Dordrecht
Handtekening voor akkoord:

(indien het formulier per mail wordt
verstuurd hier uw naam invullen)
Houttuinen 27/29
3311 CE Dordrecht
T 078 – 6133905
E havencommissaris@kdrzv.nl

Datum

