INSCHRIJFFORMULIER
GAASPERPLAS WINDSURFING
Naam:

Voorletters

Roepnaam

Geboortedatum

Adres

Mobiel

Postcode

e-mail

Plaats
aanvinken:
10,-

inschrijfgeld

borg voor een 2e plankberging

seniorlidmaatschap

huur van een 2e plankberging

gezinslidmaatschap

huur van een locker in de kleedkamer

juniorlidmaatschap

borg voor de sleutel van de locker

borg voor de sleutel van het toegangshek

beginnerscursus windsurfen

borg voor de plankberging

huur van een plank bij een cursus

huur van de plankberging

cursus borstcrawl in openwater

borg voor de sleutel v d plankberging
Totaal____________________________overmaken naar NL 43 INGB 0004 7934 71 tnv Gaasperplas Windsurfing
Het is gebruikelijk dat ieder lid meewerkt aan het in stand houden van de vereniging, door zich beschikbaar te stellen
voor het verrichten van werkzaamheden.
Mijn voorkeur gaat uit naar :
• sportbeoefening
•
administratie
•
onderhoud tuin
•
evenementen
• kantine
•
onderhoud gebouwen
•
geen voorkeur
De vereniging heeft behoefte aan leden die verantwoordelijkheid willen dragen, b.v. in een bestuursfunctie of in een
commissie.
Bent u geïnteresseerd in een leidinggevende functie ?
JA / NEE
Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten tot de vereniging Gaasperplas Windsurfing, heeft kennisgenomen van
de bijlagen “Algemene informatie” en “Tarieven” en verklaart zich te zullen houden aan de statuten en reglementen van
de vereniging en de vastgestelde contributies op tijd te voldoen.
Handtekening:

Datum :

Indien de kandidaat jonger is dan 18 jaar:
Ondergetekende ouder / voogd van bovengenoemd kandidaat, verzoekt diens dochter / zoon / pupil toe te laten tot de
vereniging Gaasperplas Windsurfing als juniorlid en verklaart dat de kandidaat zich zal houden aan de statuten en
reglementen van de vereniging en de vastgestelde contributie op tijd te zullen voldoen.
Handtekening:

Datum :

Als dit formulier is ontvangen, kunt u in het ledenbestand van de vereniging worden opgenomen.
Stuur dit formulier aan: Gaasperplas Windsurfing, info@gaasperplaswindsurfing.nl of
Jelle Posthumapad 79, 1106 ZP Amsterdam.
IBAN : NL 43 INGB 0004 7934 71 tnv Gaasperplas windsurfing te Amsterdam

Gaasperplas Windsurfing, Driemondweg 25, Amsterdam, telefoon 06-27 05 48 60, IBAN : NL 43 INGB 0004 7934 71,
Inschrijvingsnummer KVK 536.088, Correspondentieadres: Jelle Posthumapad 79 ,1106 ZP Amsterdam

ALGEMENE INFORMATIE 2019
Algemeen
Activiteiten

De vereniging Gaasperplas Windsurfing is op 12-1-1988 bij notariële akte opgericht.
Zij is ontstaan uit de afdeling Gaasperplas van Amsterdam Windsurfing.
De vereniging kent statuten en reglementen.
Aan de Gaasperplas wordt, door de huidige ledengroep, sinds 1979 gesurft, sinds
2013 geSUPt en sinds 2015 gezwommen. De vereniging heeft een recreatief
karakter. Naast de sportbeoefening speelt de gezelligheid een belangrijke rol.
Jaarlijks worden er een aantal evenementen georganiseerd. Goed opgeleide trainers
geven surflessen voor beginners en voor gevorderden.

Waar

De accommodatie is gelegen aan de zuidoever van de Gaasperplas, Driemondweg 25,
Tegenover het Gaasperpark en midden in het stadsdeel Zuidoost. De Driemondweg is een
zijweg van de Provinciale weg halverwege richting Driemond.

Lidmaatschap

Iedereen vanaf 12 jaar kan lid worden.
De vereniging kent 3 categorieën leden:
● Seniorleden
● Juniorleden (12 t/m 18 jaar)
● Gezinsleden
Introducés van leden die regelmatig (meer dan driemaal per seizoen) van de
accommodatie gebruik maken, worden geacht het lidmaatschap aan te vragen.

Accommodatie

Sinds begin 1991 is de vereniging in het bezit van een clubgebouw, voorzien van
kleedkamers met toiletten en warme douches, een keuken met bar en een
gemeenschappelijke ruimte.

Plankberging

Voor leden van de vereniging bestaat de mogelijkheid tot het bergen van de
surfplank op het terrein van de vereniging. De planken worden in speciaal daarvoor
ingerichte containers opgeborgen. Ieder lid kan te allen tijde het terrein betreden
om zelf zijn of haar plank uit de berging te halen.

Zelfwerkzaamheid De club kan alleen bloeien als de leden actief bijdragen aan de vereniging. Het gaat
hierbij om schoonmaak en onderhoud of taken in de organisatie. Deze zogenaamde
"zelfwerkzaamheid" wordt dan ook van elk lid verwacht. Alleen in het eerste jaar
van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid.

Gaasperplas Windsurfing, Driemondweg 25, Amsterdam, telefoon 06-27 05 48 60, IBAN : NL 43 INGB 0004 7934 71,
Inschrijvingsnummer KVK 536.088, Correspondentieadres: Jelle Posthumapad 79 ,1106 ZP Amsterdam

TARIEVEN 2019
Contributie

Inschrijfgeld
€ 10,00
Tarieven per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december):
- Seniorlidmaatschap
€ 40,00
- Juniorlidmaatschap
€ 25,00
- Gezinslidmaatschap
€ 25,00
Bij inschrijving na 1 september:
- Seniorlidmaatschap
€ 20,00
- Juniorlidmaatschap
€ 10,00
- Gezinslidmaatschap
€ 10,00
Plankberging per plaats (één plank) per jaar
€ 45,00
Toeslag zelfwerkzaamheid
€ 35,00.
- U wordt in de gelegenheid gesteld dit bedrag ”terug te verdienen”. Dit bedrag
hoeft u pas in het tweede jaar te betalen. Het eerste jaar betaalt u geen
zelfwerkzaamheid.

Borg

Borg voor de sleutel van het toegangshek
€ 22,50
Borg voor de plankberging
€ 45,00
- eenmalig bij ingebruikname van een plankberging
Borg sleutel van de plankberging
€ 7,50
- Deze bedragen krijgt u terug bij opzegging van het lidmaatschap

Huur

Huur surfplank voor leden per 4 uur
Huur SUP plank voor leden per 4 uur
Huur Kano voor leden per 4 uur

Lessen

De lessen worden alleen gegeven aan leden van Gaasperplas Windsurfing.
De lessen worden gegeven wanneer zich 4 cursisten hebben aangemeld.
Windsurfing voor beginners
- cursus vier lessen excl. huur surfmateriaal
€ 50,00
- optie huur surfmateriaal tijdens deze 4 lessen
€ 20,00
Windsurfing voor gevorderden
kosteloos
SUP voor beginners
- één les inclusief huur van plank
€ 20,00
- na deze les kan de plank nog twee uur gebruikt worden.

Officieel

Gaasperplas Windsurfing
Locatie
: Driemondweg 25, Amsterdam
Postadres
: Jelle Posthumapad 79, 1106 ZP Amsterdam.
Telefoon
: 06-27 05 48 60
IBAN
: NL 43 INGB 0004 7934 71
Website
: www.gaasperplaswindsurfing.nl
Email
: info@gaasperplaswindsurfing.nl
Kamer van Koophandel nummer: 40536088

Lid worden

U belt de penningmeester en maakt een kennismakingsafspraak. Na het verrichten
van enige formaliteiten en contante betaling van de verschuldigde bedragen,
ontvangt u de sleutel(s) en krijgt u indien gewenst een berging toegewezen. U kunt
dan direct gaan surfen.

Tot slot

Gaasperplas Windsurfing is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Verzeker uw eigendommen en ga na of uw WA-verzekering ook voor plankzeilen
geldt.

€ 15,00.
€ 15,00.
€ 7,50.
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