Aanvraag tot lidmaatschap

ROYAL YACHT CLUB BELGIË vzw
Thonetlaan 133 • B 2050 Antwerpen

Aanvraag tot lidmaatschap

Ik verklaar mij, in geval van aanvaarding, te houden aan de statuten en het reglement van inwendige orde van de RYCB.
Ik ga tevens akkoord met het gebruik van mijn gegevens voor communicatiedoeleinden binnen de vereniging en verklaar
akte te hebben genomen van mijn rechten rond persoonsgegevens volgens de GDPR wetgeving.

Persoonsgegevens

Voor de minderjarigen,
Toestemming van ouders of voogd

Naam:

Voornaam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Rijksregisternummer:

Handtekening van de kandidaat

Datum:

Adres:
Postcode:

Uittreksel uit de statuten**

Telefoonnummer:
Emailadres:
Bijkomende:

Leden

Correspondentieadres indien verschillend aan voorgaand adres
Adres:
Postcode:

De vereniging omvat een onbeperkt aantal leden. De leden betalen een éénmalige inkombijdrage en een lidgeld, jaarlijks
door de algemene vergadering vast te stellen.

Plaats:

Telefoonnummer:

Toegetreden leden

Eventuele gegevens over uw vaartuig

De toegetreden leden zijn onderverdeeld alsvolgt:

Naam:

Cadetleden:		
De vereniging neemt cadetleden aan tot 18 jaar.
Juniorleden:		
De vereniging neemt juniorleden aan van 18 tot 25 jaar.
Partnerleden:		
Voorbehouden aan de partner van een lid wonende op hetzelfde adres.
G-leden:		
Voorbehouden aan mensen met een fysieke of mentale beperking.
Buitenlandse leden:
De vereniging neemt buitenlandse leden aan. Deze categorie van leden is voorbehouden aan
			
personen die buiten België gevestigd zijn. De buitenlandse leden betalen ook een 			
			inkombijdrage.
Vennootschapsleden: De vereniging neemt vennootschapsleden aan. De vennootschap kan dan met 4 			
			vertegenwoordigers inschrijven.

Merk:

Type:

Lengte:

Breedte:

Diepgang:

Gewicht:

Persoonlijke referenties
Peter, lid van de RYCB

Peter, lid van Raad van Bestuur

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Ontsclag leden
Elk lid is vrij zich ten allen tijde uit de vereniging terug te trekken door zijn ontslag aan de raad van bestuur te richten.
Een lid dat zijn bijdrage en rekeningen, verschuldigd voor een jaar, niet betaalt, wordt als ontslaggevend beschouwd. De
bijdrage en rekeningen van het verlopen jaar blijven aan de vereniging verschuldigd.

Verklaring
Na de hierbij gevoegde uittreksels uit de statuten en het reglement van inwendige orde gelezen te hebben, verklaar ik lid
te willen worden van de Royal Yacht Club België in de hierna aangegeven classificatie (cf. art. 5 en 6 uit de statuten)
lid

Prijzen
Eénmalige inkombijdrage:
€ 25.00
Lidgeld:				€ 225.00
Cadet:				€ 72.00
Junior:				€ 102.00

Partner:					€ 51.00
G-lid:					€ 80.00
Buitenlands:				€ 102.00
Vennootschap:				€ 750.00

Toegetreden lid
Cadet

Junior

Partner

G-lid

Buitenlands

Vennootschap

*De volledige statuten, algemene voorwaarden en het reglement van inwendige orde kunnen op de website 		
geraadpleegd worden.

Secretariaat
RYCB vzw
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
Tel.: +32 3 219 27 84
E-mail: rycb@rycb.be
Website: rycb.be

Jachthaven Wolphaartsdijk
Wolphaartsdijkseveer 10
NL 4471 ND Wolphaartsdijk
Tel.: +31 113 58 14 96
E-mail: wolphaartsdijk@rycb.be

Galgenweel
Beatrijslaan 92D
2050 Antwerpen
Tel.: +32 471 19 42 53
E-mail: zeilschool@rycb.be
Website: rycbzeilschool.be

Clubhuis
RYCB Maritiem Centrum
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
Tel.: +32 3 303 75 50
E-mail: clubhuis@rycb.be
Website: rycb.be

Jachthaven Cadzand
Maritiem Plaza 2
NL 4506 KZ Cadzand
Tel.: +31 611 41 09 75
E-mail: cadzand@rycb.be

Race & Rescue
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
Tel.: +32 3 303 75 50
E-mail: race-rescue@rycb.be

