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Informatie over het lidmaatschap van ERV Beatrix 

 

(Aspirant-)lidmaatschap voor roeiers die de basisvaardigheden al beheersen: 

U bent aspirant-lid zodra wij uw ondertekende lidmaatschapsaanvraagformulier en het 

machtigingsformulier op pagina twee van het aanvraagformulier voor het automatisch innen van 

verschuldigde gelden hebben ontvangen.  

Als aspirant-lid met roei-ervaring kunt u tweemaal onder toezicht van een verenigingslid 

proefroeien (entreegeld € 10). 

 

Introductielessen voor beginners: 

Senior aspirant-leden zonder roeiervaring dienen eerst 7 introductielessen te volgen (€ 70). 

Daarna kunt u volledig lid worden bij Beatrix. Er wordt, als u aansluitend lid wordt, geen extra 

entreegeld en geen botenfonds in rekening gebracht. Op sommige momenten in het jaar zijn er 

wachtlijsten voor instructie. Informeer hier altijd naar! 

Junior aspirant-leden volgen eerst een cursus van 8 introductielessen (€ 50). De junior-

introductielessen vinden alleen plaats als er aansluitend ook jeugdinstructeurs beschikbaar zijn.  

 

Kosten verbonden aan het lidmaatschap in 2023 

• Nieuwe leden met roei-ervaring betalen naast het hierboven al genoemde entreegeld van 

€ 10,- bij aanvang van het lidmaatschap tevens eenmalig € 20,- voor het botenfonds, 

alsmede € 5,- voor een zogenaamde Beatrixdruppel waarmee betaald kan worden in de 

kantine. Nieuwe leden die eerst de cursus hebben gevolgd betalen alleen eenmalig € 5,- 

voor de Beatrix-druppel. 

 

Naast deze bedragen betaalt het lid jaarlijks: 

• verenigingscontributie, 

• een bedrag gelijk aan de jaarlijkse bijdrage per lid door de vereniging aan de Zuidelijke 

Roeibond (ZRB) en aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) verschuldigd en 

• een bedrag gelijk aan de jaarlijkse KNRB- en NOC/NSF-bijdrage per lid door de 

vereniging aan de KNRB verschuldigd. 

Voor meerderjarige leden bedragen de hierboven genoemde bedragen in 2023 tesamen  

€ 296,15. Leden die deelnemen aan roeiwedstrijden betalen een extra bijdrage.  

De verschuldigde bedragen worden per automatische incasso geïnd.  

Leden die in de loop van het kalenderjaar instromen, betalen altijd de volledige KNRB- en 

NOC/NSF-bijdrage (€ 40,94, junioren tot en met 18 jaar €23,00), maar slechts een evenredig 

deel van de jaarcontributie.  

 

Kortingen op de verenigingscontributie 

 

Kortingen op de verenigingscontributie gelden voor de volgende categorieën leden: 

- 10% voor tweede en volgende seniorleden van een familie) 

- 50% voor bijzondere leden (o.a. voor diegenen die reeds lid zijn van een andere 

roeivereniging en in zeer beperkte mate van de faciliteiten van ERV Beatrix gebruik maken)  

- 25% voor leden tot en met 22 jaar*  

- max. 85% voor ondersteunende leden (zij die ondersteunende werkzaamheden voor de 

vereniging verrichten zonder te roeien) 

* Peildatum is 31 december van het betreffende verenigingsjaar. 

 

Examens  

Alle nieuwe leden, ook diegenen die reeds (wedstrijd)roei-ervaring hebben, moeten zowel 

praktijk- als theorie-examens afleggen, voordat zij zelfstandig in boten van de vereniging mogen 

roeien. 

 

Vrijwilligerswerk 

ERV Beatrix is een vereniging zonder personeel. Dit betekent dat de inzet van alle leden nodig is 

bij het vervullen van de noodzakelijke verenigingstaken. Je kunt bijvoorbeeld bardienst draaien, 

instructie geven en de vloot helpen onderhouden. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij 

tenminste 10 uren per jaar investeert in deze verenigingstaken. 

Daarnaast wordt elk volwassen lid (tot 75 jaar) maximaal eens per jaar ingedeeld in de 

maandelijkse schoonmaakploeg (ongeveer 2 uren) om met elkaar de loods, kleedkamers, 

sanitair en 't Spantje schoon te maken. 
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