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Opgericht  in 1979                        Lid van het Watersportverbond  

Hierbij meld ik mij aan als nieuw lid van Watersportvereniging De Bijland. 

 
Naam* :  __________________________________________________ 
 
Adres* :   __________________________________________________ 
 
Postcode* :  _________________       Woonplaats* :  _________________________ 
 
Telefoon* :  _______________________________ 
 
E-mailadres* :  _______________________________ 
 
Nationaliteit* :  _______________________________ 
 
Geboortedatum* :  ________________________ 
 
Bankrekening (IBAN) en BIC* :  __________________________________________________ 
 

☐ Ik wens een ligplaats  ☐ Ik wens een ligplaats met elektriciteit  16 Amp 

☐ Ik wens een ligplaats met elektriciteit  6 Amp 
 

Type boot** :  ___________________________________________   ☐ Zeilboot   ☐ Motorboot 
 
Naam van de boot** :  __________________________________________________ 
 
Afmetingen  lengte**  _______ meter  x  breedte  _______ meter 
 
Opmerkingen :  __________________________________________________ 
 
 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met automatische incasso en de voorwaarden zoals 
vermeld in de betalingsregeling en het huishoudelijk reglement van Watersportvereniging De Bijland, 
zoals die op onze website (wsvdebijland.nl) zijn te vinden. 
Datum* Handtekening* 
 
_________________ _________________________________ 
 
 
 
* = verplicht.  **verplicht bij aanvraag ligplaats. 
Het formulier ingevuld en ondertekend zenden aan W.S.V. De Bijland, Babberichseweg 77 6905JS 
Zevenaar.  Scannen en mailen naar hallo -apenstaartje- wsvdebijland.nl mag ook.  
(vervang -apenstaartje- door @) 
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Deze tweede pagina hoeft niet geretourneerd te worden.  

 

Hieronder enkele belangrijke punten uit het huishoudelijk reglement in 

klare taal toegelicht. 
Deze toelichting is vereenvoudigd en niet rechtsgeldig, als u precies wilt weten het zit moet u het regelement zelf lezen. 

Die is te vinden op onze website 

 

• U kunt lid zijn zonder ligplaats, maar andersom kan niet. 

• Lidmaatschap moet per kalenderjaar worden betaald.  

• Het zomerseizoen begint op 15 april, het winterseizoen op 15 oktober. Het zomerliggeld moet 

vóór 1 april zijn betaald.  

• Zomer en winter ligplaatsen worden per seizoen toegewezen. Dat betekent dat het kan 

gebeuren dat u naar een andere ligplaats moet. Maar natuurlijk proberen we dat zoveel 

mogelijk te beperken. 

• Boten die ’s winters het water uit gaan moeten vóór 1 november weg zijn. 

• Zomerligplaatsen moeten vóór 15 februari worden opgezegd.  U blijft dan wel lid, tenzij u 

duidelijk aangeeft op te willen zeggen.  

• Liggeld wordt niet terugbetaald. 

• Een klein bijbootje mag in dezelfde ligplaats, maar mag niet buiten de box uitsteken. 

• Schepen moeten goed afgemeerd zijn, dus geen hinder voor andere boten en de stijger moet 

vrij blijven. Zo nodig mogen we ingrijpen.  

• Elektriciteit mag alleen na toestemming en betaling worden gebruikt. Vanwege de veiligheid 

mag alleen een ononderbroken, geaard verlengsnoer worden gebruikt. 

• Voor leden zonder stroomaansluiting die eens een keer stroom nodig hebben voor een klusje, 

is er in de berging van het clubhuis een stopcontact. Dit mag kort gebruikt worden, en niet 

voor apparaten met een hoog stroomverbruik. 

• Het clubgebouw “de Zuidoosthoek” kan gebruikt worden in overleg met een van de 

“sleutelhouders” voor activiteiten die wat met de verenging te maken hebben. Bijvoorbeeld 

geen familie of buurtfeesten. 

• In het clubhuis mag niet gerookt worden en het moet vanzelfsprekend netjes en schoon 

worden achtergelaten. Er mag geen geluidsoverlast zijn en voor 23.00 u moet het gesloten 

worden. 

 


