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NL54 INGB 0005 5932 32, t.n.v. ERV Beatrix te Eindhoven             BIC (swift) : INGBNL2A 

Aanvraagformulier lidmaatschap 

E.R.V. BEATRIX 

 Lidmaatschapsaanvraagformulier  

Dit formulier ingevuld, ondertekend (ook de machtiging op pagina 2) opsturen naar de ledenadministratie of in een postvakje in 

de bestuurskamer leggen. Scannen en mailen naar ledenadministratie@ervbeatrix.nl kan ook. 

Op sommige momenten in het jaar zijn er wachtlijsten. Informeer hiernaar! Aspirant-jeugdleden krijgen pas introductielessen als 

er voor de directe periode erna ook jeugdinstructeurs beschikbaar zijn.  

Volwassenen zonder roei-ervaring dienen eerst 7 introductielessen te volgen (totale kosten: EUR 70). 

Jeugdleden volgen ALTIJD eerst 8 introductielessen (totale kosten EUR 50) 

Persoonlijke gegevens 

Voornaam  Tussenvoegsels  

 
Achternaam  Voorletters  

 
Adres  

 
Postcode  Woonplaats  

 
Telefoon    

 
Mobiel nummer  E-mail  @  

  
Lengte  cm Geboortedatum  

 Geslacht ❑ Man ❑ Vrouw 

 

Wil graag deelnemen 

aan het roeien voor 

minder-validen ❑ Ja ❑ Nee 

 

Geef me op voor de 

introductielessen 

 

     Ja 

 

 

    Nee, want 

heb al roei-

ervaring, zie 

onder 

Roeiervaringen 

Eerdere vereniging  te  van  tot  

 
Geroeid in ❑ Wherry ❑ C scull ❑ Boordroeien glad 

 ❑ Gladde skiff ❑ C boord ❑ Dubbel twee of vier glad 

 
Boordroeien ❑ Bakboord ❑ Stuurboord 

 
Wedstrijdroeien ❑ Ja ❑ Nee Indien ja, niveau  

 

Instructie gegeven ❑ Ja ❑ Nee Coachervaring ❑ Ja ❑ Nee 

 
 

Hierbij vraag ik het lidmaatschap van ERV Beatrix aan. Tevens verklaar ik de zwemkunst machtig te zijn; ik heb 

het machtigingsformulier op de achterzijde ondertekend waarmee ik de ERV Beatrix machtig de door mij aan 

ERV Beatrix verschuldigde bedragen van mijn rekening af te schrijven.  

(Voor aspirant-leden die NIET de introductielessen volgen:) Voor de betaling van het entreegeld van EUR 10,- 

krijg ik 2 keer de gelegenheid in clubverband te roeien. Ik ben ervan op de hoogte dat ik tot uiterlijk een week na 

de tweede keer roeien of roei-instructie mijn lidmaatschapsaanvrage kan intrekken.  

 

Bij lidmaatschapsaanvragen van nieuwe leden, die nog geen 18 jaar zijn, dient een van de ouders of een voogd 

mee te ondertekenen. Door dit formulier mede te ondertekenen, verklaart de voogd of ouder toestemming te 

geven aan de vereniging het jeugdlid zelfstandig en zonder begeleiding te laten roeien in boten van de 

vereniging, nadat het jeugdlid de daartoe benodigde examens heeft gehaald en toestemming daarvoor van de 

coach heeft.                              https://www.ervbeatrix.nl/prod/2-uncategorised/394-privacyverklaring  

 

Plaats   Datum  

  
Handtekening Voor minderjarigen: handtekening van ouder of voogd en  

e-mailadres ouder/voogd 

    

                    VERGEET NIET OM  DE MACHTIGING OP DE VOLGENDE PAGINA IN TE 

VULLEN!        pag1 van 2          
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ledenadministratie@ervbeatrix.nl 

of: ERV Beatrix  Kanaaldijk Noord 61 

  5642 JA EINDHOVEN 

 

 

NL54 INGB 0005 5932 32  t.n.v. E.R.V. Beatrix, te Eindhoven 

                                   Voor betalingen met buitenlandse rekening BIC van ING: INGBNL2A 

Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar de ledenadministartie van E.R.V. Beatrix of in het postvakje 

leggen van de ledenadministratie in de bestuurskamer. 

E.R.V. BEATRIX 

Machtigingsformulier automatische incasso 
Ik (ondergetekende),   

de heer/mevrouw  : 

Adres   : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer  : 

 machtig hierbij ERV Beatrix tot het eenmalig afschrijven van het entreegeld à EUR 10,-  van mijn 

bankrekening. Voor dit geld kan ik 2x roeien in clubverband (senior-aspirantlid met roei-ervaring). 

(N.B.! Entreegeld geldt niet voor nieuwe leden die na de basisinstructiecursus instromen). 

Indien ik mijn lidmaatschapsaanvraag niet intrek binnen een week nadat ik voor de tweede keer in 

clubverband heb geroeid, machtig ik hierbij tevens de ERV Beatrix tot wederopzegging van het 

lidmaatschap conform statuten artikel 4 lid 2, de contributie en eventueel door mij aan de ERV Beatrix 

anderszins verschuldigde bedragen (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, de KNRB- en 

NOC/NSFbijdrage, de eventuele wedstrijdbijdrage, borg voor sleutel, verenigingskleding, bijdrage 

botenfonds etc.) af te schrijven van mijn bankrekening. Zodra de ERV Beatrix mijn 

lidmaatschapsaanvraag honoreert, zal ik schriftelijk een opgave ontvangen waarin een specificatie is 

opgenomen van de door mij verschuldigde bedragen voor het lopende verenigingsjaar. De contributie 

voor volgende verenigingsjaren wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Alle door 

mij verschuldigde bedragen en de datum waarop incasso zal plaatsvinden, zullen mij schriftelijk worden 

meegedeeld voordat incasso plaatsvindt. 

 machtig hierbij ERV Beatrix tot het eenmalig afschrijven van het cursusgeld voor de introductielessen (7 

lessen voor EUR 70,- voor volwassenen, 8 lessen voor EUR 50,- voor jeugd) van mijn bankrekening. Het 

cursusgeld wordt pas afgeschreven als ik na overleg ben ingedeeld. Na afloop van de cursus besluit ik of 

ik aansluitend lid word. Jeugdleden volgen altijd eerst de introductielessen! 

Als ik aansluitend lid word, machtig ik hierbij tevens de ERV Beatrix tot wederopzegging van het 

lidmaatschap conform statuten artikel 4 lid 2, de contributie en eventueel door mij aan de ERV Beatrix 

anderszins verschuldigde bedragen (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, de KNRB- en 

NOC/NSFbijdrage, de eventuele wedstrijdbijdrage, borg voor sleutel, verenigingskleding etc.) af te 

schrijven van mijn bankrekening. Zodra de ERV Beatrix mijn lidmaatschapsaanvraag honoreert, zal ik 

schriftelijk een opgave ontvangen waarin een specificatie is opgenomen van de door mij verschuldigde 

bedragen voor het lopende verenigingsjaar. De contributie voor volgende verenigingsjaren wordt jaarlijks 

in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Alle door mij verschuldigde bedragen en de datum 

waarop incasso zal plaatsvinden, zullen mij schriftelijk worden meegedeeld voordat incasso plaatsvindt. 

 

 
 
Het nummer van de incassovergunning van ERV Beatrix is NL31 ZZZ 4023 8007 0000. 

Als ik het niet eens ben met een afschrijving kan ik mijn bank binnen 56 dagen opdracht geven het bedrag terug 

te boeken. 

 

Tenaamstelling IBAN-rekening:…………………………………………………………………. 

IBAN nummer: 

 

                  

 

Plaats en datum…………………. 

 

Handtekening: 
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