Groninger Kano Vereniging
Deel A – Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Achternaam

Voorletter(s)

verenigingsjaar 2021
Roepnaam

Geboorte datum

Geslacht

M / V*
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon
E-mail adres 1
Ingangsdatum lidmaatschap

Beantwoord de volgende vragen. Haal door wat NIET van toepassing is:
Bezit je een eigen boot?
Zo ja: Wil je eigen vaarmateriaal 2 stallen in de loods van de vereniging? (zie deel C, onderdeel b voor het tarief)
Zo nee: Je betaalt een vergoeding voor het gebruik van GKV-vaarmateriaal. (zie deel C, onderdeel c voor het tarief)

1.

Ja / Nee*
Ja / Nee*

Als je eigen vaarmateriaal in de loods wilt stallen, vermeld dan hieronder de gegevens hiervan.
Merk / Fabrikaat

Type

Soort
(b.v. zee of vlakwater)

Bootnaam 3

De stallingsplaats wordt toegewezen door de stallingsbeheerder. Je ontvangt hierover bericht.
2. Wil je naast het gebruik van je eigen boot regelmatig gebruik maken van GKV-vaarmateriaal?
(het beperkt gebruik is vrij, zie deel C, onderdeel c voor het tarief)

Ja / Nee*

3. Heb je de introductiecursus van de GKV gevolgd? Naam instructeur(s): …………………………………………… Ja / Nee*
(zie deel C, onderdeel e voor een kortingsregeling)
4. Bent je reeds lid van het Watersportverbond? Zo ja, wat is je lidmaatschapsnummer: …………………………… Ja / Nee*
5. Stem je er mee in dat jouw persoonlijke gegevens, ingevuld op dit formulier, worden gedeeld binnen de GKV? Ja / Nee*
6. Hoe bent je in aanraking gekomen met de GKV?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende verklaart zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het financieel reglement en de
huisregels van de Groninger Kano Vereniging. (Deze informatie is gepubliceerd op de website van de GKV.)
Datum:

Handtekening:
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het
kalenderjaar. Het lidmaatschap is voor onbepaalde
tijd tenzij er wordt opgezegd vòòr 1 december van
het ‘lopende jaar’. Opzeggen van het lidmaatschap
moet schriftelijk of per e-mail bij de
ledenadministratie gebeuren.

1

Het mail adres is verplicht en wordt intern gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor communicatie met de leden en voor de
verzending van de contributienota. Het mail adres wordt extern alleen doorgegeven aan het Watersportverbond. De nieuwsbrief van de
GKV verschijnt 11/12 x per jaar.
2
U dient zelf te zorgen voor het verzekeren van uw eigen vaarmateriaal. Uw vaarmateriaal wordt niet door de GKV verzekerd.
3 Uw boot hoort een naam te hebben en die naam dient ook zichtbaar te zijn op de boot.

Botenhuis:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Groningen
Tel. (050) 527 00 30

Postadres:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Groningen

Internet:
www.groningenkv.nl
secretaris@groningenkv.nl
penningmeester@groningenkv.nl

Bankrelatie:
Triodosbank
NL94TRIO0254696678

KvK-nummer 40023734
Aanmeldingsformulier lidmaatschap versie januari 2021[1685] (1)

Groninger Kano Vereniging
Deel B - Machtiging doorlopende SEPA Incasso
Gegevens incassant
Naam

Groninger Kano Vereniging GKV

Adres

Hoornsedijk 4

Postcode / woonplaats

9752 XJ Groningen

Land

Nederland

IBAN nummer

NL94TRIO0254696678
•

Kenmerk machtiging
•

Nota contributie (lidmaatschap, stalling en materiaalgebruik volgens specificatie in
de nota)
Deelname verenigingsactiviteiten en –acties (volgens specificatie in de nota)

Door ondertekening van dit formulier geeft je toestemming aan:
•
Groninger Kano Vereniging GKV om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, zodat die een bedrag van uw
rekening kan afschrijven;
•
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Groninger
Kano Vereniging GKV.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt je deze afschrijving laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam en voorletters
Adres
Postcode / woonplaats
IBAN (NL-rekeningnummer)
Plaats en datum

Handtekening

Voor het lidmaatschap van de GKV is het noodzakelijk een incassomachtiging af te geven.
U ontvangt per (e-)post een nota met een specificatie van het bedrag.
De bedragen worden door uw bank geïncasseerd omstreeks de datum die is vermeld in de nota.
Indien u afziet van automatische incasso zijn wij genoodzaakt € 15,00 extra in rekening te brengen voor de
afhandelings- en administratie kosten.
Stuur beide ondertekende delen (deel A en deel B) aan:
Per post
Secretaris GKV
Hoornsedijk 4
9752 XJ Groningen
Per mail

secretaris@groningenkv.nl
(met het gescande formulieren, deel A en deel B - als bijlage, deel C mag thuis bewaard worden.)

Botenhuis:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Groningen
Tel. (050) 527 00 30

Postadres:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Groningen

Internet:
www.groningenkv.nl
secretaris@groningenkv.nl
penningmeester@groningenkv.nl

Bankrelatie:
Triodosbank
NL94TRIO0254696678

KvK-nummer 40023734
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Groninger Kano Vereniging
Deel C contributieoverzicht verenigingsjaar 2021

De contributie opbouw:
a.
lidmaatschap (basiscontributie);
b.
gebruik botenstalling in de GKV loods;
c.
gebruik vaarmateriaal van de GKV vloot;
Lidmaatschap kan verminderd worden door:
d.
restitutie kosten beginnerscursus;
e.
korting op de contributie voor het lidmaatschap.
GKV

Contributie

Per jaar

a. Lidmaatschap (basiscontributie)
Junior jonger dan 7
Junior jonger dan 13
Junior jonger dan 18
Senior jonger dan 21
Senior
Gezin

2021

0,00
33,60
67,20
100,80
134,40
422,40

maximaal bedrag dat een gezin betaalt,
inclusief gebruik vaarmateriaal en gebruik botenstalling

b. Gebruik botenstalling (alleen van toepassing indien u een eigen boot in de GKV-loods wilt stallen)
Eén boot per lid
Small (polokano en gelijkwaardig)
Medium (SK, zeekano en gelijkwaardig)
Large (meerpersoons kano)
Elke extra boot per lid
150% van het bovenstaande tarief (S,M,L)

19,80
39,60
79,20

c. Gebruik vaarmateriaal (alleen van toepassing indien u GKV-boten wilt gebruiken)
Junior jonger dan 7
Junior jonger dan 13
Junior jonger dan 18
Senior jonger dan 21
Senior

0,00
32,40
64,80
64,80
64,80

Leden die een eigen boot thuis of in de stalling hebben, mogen beperkt gebruikmaken van verenigingsmateriaal.
Een vergoeding hiervoor is opgenomen in de contributie voor het lidmaatschap (a).
d. Restitutie kosten beginnerscursus
Leden die maximaal een maand voorafgaande aan de aanmelding als lid een introductiecursus kajakvaren
hebben gevolgd, krijgen de daarvoor betaalde kosten terug.
e. Korting op de contributie voor het lidmaatschap
Bij aanmelding voor het lidmaatschap in de maand juni of later wordt een korting gegeven op de te betalen
contributie (juni 15%; juli 30%; augustus 45%; september 60%; oktober 75%; november 90%); deze korting heeft
eveneens betrekking op het stallingsgeld (b), de bijdrage materiaalgebruik (c) en deelname aan vaargroepen (d).

Bewaar dit formulier THUIS

Botenhuis:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Groningen
Tel. (050) 527 00 30

Postadres:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Groningen

Internet:
www.groningenkv.nl
secretaris@groningenkv.nl
penningmeester@groningenkv.nl

Bankrelatie:
Triodosbank
NL94TRIO0254696678

KvK-nummer 40023734
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