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Inschrijvingsformulier 2022
Gelieve drukletters te gebruiken.

Voornaam Familienaam M/V

Geboortedatum Nationaliteit

Adres (straat, nummer, postcode, gemeente)

GSM-nummer

E-mailadres Hiermee houden we u op de hoogte van activiteiten.

Telefoonnummer (straat, nummer, postcode, gemeente)

Type lid Bedrag
Erelid vanaf e300
Roeier (geboren in 2003 of eerder) e220
Roeier (geboren in 2004 of later) e200
Gebruik powerzaal en douches e150
Gebruik douches e100
Initiatie∗ e50
Sympathisant e30

Volwassen leden die ten minste e220 betalen hebben stemrecht op de
algemene vergaderingen.
Personen die later op het jaar zulk lidmaatschap wensen, betalen slechts
e90 vanaf 1 september. Personen die normaal e200 of e150 betalen en
later op het jaar lid wensen te worden, betalen slechts e80 vanaf 1 sep-
tember.
Gezinnen waarvan vier personen of meer ten minste e200 betalen ge-
nieten een korting van 20% op het totale gezinsbedrag.
Ereleden ontvangen een uitnodiging voor het sportgala.

∗Geldig voor 5 lessen. Minderjarigen die lid worden betalen het resteren-
de lidgeld (e150). Volwassenen betalen het volledige bedrag (e220).

Type lid Inschrijving voldaan op (datum) M/V

Verantwoordelijke Gentse RS Bedrag: e

contant / overschrijving op BE94 4481 8511 6114

Ondergetekende, (naam nieuw lid), verklaart kennis te hebben genomen van het huis-
houdelijk reglement en de vaarregels. Met de handtekening verklaart de roei(st)er dat hij of zij minimum 100 meter kan
zwemmen. Leden jonger dan 18 jaar moeten de toelating hebben van een ouder of voogd.

Handtekening nieuw lid (of ouder of voogd indien nieuw lid nog niet volwassen is)

Informatie
Het is mogelijk om een kastje te huren. Dat kost e10 per jaar.
Aan alle sportende leden wordt gevraagd om een toegangsbandje te kopen. Met zulk toegangsbandje kan je binnen in de
gebouwen. Een toegangsbandje kost e12.
Bij een ongeval kan de persoonlijke aansprakelijkheid van de roei(st)er weerhouden worden. Het is ten zeerste aangeraden
om een BA Familiale te onderschrijven.
Informatie over GDPR: U vindt onze privacyverklaring op www.gentsers.be/de-vereniging.

Gaat u ermee akkoord dat foto’s van u op de sociale media van de Gentse RS verschijnen?
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