B.01 Aanname nieuwe leden (w.o. navigator, procedure, aanmeldingsformulier)
PROTOCOL als bedoeld in artikel 1 Huishoudelijk reglement van de Tielse watersportvereniging "de
Waal"
Het bestuur van de Tielse Watersportvereniging de Waal werkt in dit protocol de procedure van
artikel 1 van het HHR nader uit.
1. AANMELDINGSFORMULIER
Aanmelding geschiedt door middel van een formulier op de website
http://twvdewaal.nl/contact/aanmelden/
Het formulier is als volgt ingedeeld:
Aanmeldformulier nieuwe leden
* verplicht veld
Voornaam:*

Achternaam:*

Adres:*

Postcode + Woonplaats:*

Land:

Geboortedatum:*

Telefoonnummer vast:*

Telefoonnummer mobiel:

Email:

Naam boot:

Type boot:

Lengte x breedte x diepgang:*

Verzekerd bij:
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Soort verzekering:

Motiveer hieronder kort waarom u zich bij de TWV De Waal aanmeldt.

Wat is uw vakgebied, beroep, opleiding, e.d. (wij maken graag gebruik van de kundigheid van
onze leden)?

Met het invullen van deze aanmelding verklaar ik kennis te hebben genomen van de
statuten, reglementen en protocollen van de TWV De Waal.
Ik ga akkoord met digitale toezending van facturen.

Vul hieronder bovenstaande veiligheidscode in (hoofdlettergevoelig).*

Ondertekening vind plaats door een digitale veiligheidscode te herhalen, die door het systeem is
gegenereerd. Pas wanneer gelijkheid is aangetroffen, wordt de invulling van het formulier als
zodanig geaccepteerd

2. PROCEDURE KANDIDAATLEDEN
- gegadigde vult digitaal een aanmeldingsformulier in
- formulier gaat naar secretaris en die stuurt alle leden van introductiecommissie een kopie
van aanmeldingsformulier en nodigt de aangemelde, zo mogelijk met partner, uit voor een
persoonlijk gesprek .
- In principe komt de introductiecommissie iedere 2e zaterdag van de maand bij elkaar, mits
er aanmeldingen zijn.
- In het gesprek wordt de vragenlijst gevolgd, zoals onder paragraaf 3 beschreven.
- na gesprek brengt afgevaardigde van het bestuur verslag uit aan secretaris en wordt het
advies van introductiecommissie op eerstvolgende bestuursvergadering besproken
- indien bestuur akkoord is wordt de aangemelde aspirant lid en kan een ligplaats, indien
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beschikbaar, worden toegewezen
- secretaris zendt aanmeldingsformulier met bovenstaande data/ligplaats nr. door aan de
penningmeester en bestuurscontactpersoon Havenbeheer en Onderhoud.

3. VRAGENLIJST KANDIDAATLEDEN
In het gesprek worden de navolgende vragen uitgevraagd en er wordt verslag van gelegd.
A.
1

Motivering
Waarom wilt u lid worden van de Tielse Watersportverenging De Waal ?

___________________________________________________________________
2 Waarvan kent u onze vereniging ?
___________________________________________________________________
3 Waarom kiest u voor een verenigingshaven en niet voor een commerciële
haven?
___________________________________________________________________
4 Hoe lang vaart u inmiddels ?
___________________________________________________________________
5 Waar ligt u thans met uw boot ?
___________________________________________________________________
6 Waarom gaat / ging u daar weg?

B
8

Persoonlijke informatie
Hebt u familie of kennissen die lid zijn van De Waal:

___________________________________________________________________
9 Bent u door iemand voorgedragen als lid, zo ja welke band heeft u met hem / haar?
___________________________________________________________________
10 Wat is uw beroep?
___________________________________________________________________
11 Wat zijn uw hobby's?
___________________________________________________________________
12 Waar bent u handig in?

13

C
14
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Wilt u wat over u zelf vertellen ?

Inzet
Wat verwacht u van een vereniging?

________________________________________________________________
15 Is het uw bedoeling aan de door de vereniging te organiseren evenementen
deel te gaan nemen?
___________________________________________________________________
16 Welke evenementen hebben uw belangstelling?
___________________________________________________________________
17 Zou u enkele avonden of dagen per jaar bardienst willen doen ?
___________________________________________________________________
18 Hebt u ervaring in bestuur- of vrijwilligerswerk, en, zo ja waar?
___________________________________________________________________
19 Zou u het leuk vinden om te zijner tijd zelf actief te zijn binnen een commissie of het
bestuur ?
_________________________________________________________________
20 Zijn er bepaalde onderhoudswerkzaamheden waar uw voorkeur naar uitgaat?
___________________________________________________________________
21 Welke werkzaamheden doet u liever niet ?
___________________________________________________________________
22 Per wanneer wilt u lid worden? ..................
___________________________________________________________________
23 Per welke datum wilt u een ligplaats hebben in de haven van TWV De Waal?
..................
___________________________________________________________________
24 Wilt u een druppel van parkeerplaats (en de buitenhaven) (Code 1070)?
...........
___________________________________________________________________
25 Wilt u een druppel van het toegangshek buitenhaven (Code 1080)?
...........
___________________________________________________________________
26 Wilt u een sleutel van de binnenhaven/werkhok (Code 1090)?
...........
___________________________________________________________________

D

Overige relevante informatie

4. BETALINGEN DOOR KANDIDAATLEDEN
Kandidaatleden betalen wat betreft hun lidmaatschap 100% contributie en
vervolgens de jaarlijkse kosten naar rato van maand van aanmelding.

5. OVERGANG VAN KANDIDAAT NAAR PERMANENT LID
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Na 23 maanden kandidaat-lid uitnodigen voor persoonlijk gesprek (eventueel
meerdere tegelijk en zo mogelijk voor de ALV)



Is alles positief, dan wordt betrokkene lid voor onbepaalde tijd en ontvangt het
clubvaantje



Bij problemen kandidaat-lidmaatschap verlengen met minimaal 1 jaar



Als aandachtspunt: -verzekeringspapieren
bereidheid tot inzet voor vereniging, enz.

6. OPZEGGING


Indien een (kandidaat)lid zijn lidmaatschap opzegt, wordt er geen restitutie gegeven van
het betaalde lidmaatschapsgeld en liggeld.
Opzegging dient te geschieden vóór 1 december.

Het bestuur van de Tielse Watersportvereniging de Waal,
Tiel, d.d. 14-04-2015
de voorzitter,
A. Roosemalen

Bijlage : Navigator
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de secretaris,
F.J.M. Rietbergen

de penningmeester,
P. Pijfers

DE WAAL NAVIGATOR

Welkom
Wij danken u voor de aanvraag van een aspirant-lidmaatschap bij onze vereniging.
In deze navigator geven wij u een indruk over de Tielse Watersport Vereniging De Waal.
U kunt, voor nog meer informatie, ook onze website bezoeken, nl.: www.twvdewaal.nl
Mochten sommige punten voor u nog nadere vragen oproepen, aarzelt u dan niet om hierover
contact op te nemen met de secretaris via e-mail; Secretaris@TWVdeWaal.nl

De Vereniging
TWV De Waal is opgericht in 1948 met als doel haar leden de mogelijkheid te bieden om de
watersport op een plezierige manier te bedrijven, ligplaats te hebben, gezamenlijke activiteiten te
ontwikkelen en passanten overnachting te bieden.
Daarvoor heeft de vereniging een aantal instrumenten tot haar beschikking:


de wekelijkse clubavond op donderdagen



de openstelling van de kantine voor leden en passanten gedurende de zomermaanden



de evenementen, zoals openingstocht, najaarsactiviteit en het winterprogramma



het gezamenlijk onderhoud aan de haven o.l.v. de onderhoudscommissie.



de havenaccommodaties

TWV De Waal is aangesloten bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport

Organisatie
De vereniging kent een zevenkoppig bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4
bestuurscontactpersonen met diverse taken.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
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Aad Roosemalen

voorzitter:



Frans Rietbergen

secretaris;



Pepijn Pijfers

penningmeester;



Peter Schobben

bestuurscontactpersoon Haven en Onderhoud



Willem Bouwens

bestuurscontactpersoon introductie nieuwe leden



Henk Spies

bestuurslid

Ook zijn in de vereniging diverse commissies actief op gebied van:


Clubblad



Introductie



Onderhoud



Evenementen



Wet en regelgeving

In de winterperiode zijn een drietal winterhavenmeesters actief ten behoeve van passanten die
dan nog onze haven aanlopen.

U kunt uw inbreng voor het optimaal laten functioneren van de vereniging aan de bestuursleden
kwijt. Ook bestaat uiteraard de mogelijkheid in de Algemene Ledenvergadering van gedachten te
wisselen.
Accommodaties
Zoals u heeft kunnen zien, heeft de vereniging een tweetal havens, t.w. een binnenhaven en een
buitenhaven. In de binnenhaven liggen schepen tot een lengte van ca. 9,50 m.
De buitenhaven heeft een capaciteit van 52 schepen en hebben allen een lengte van die groter is
dan 9,50 m. De maximale lengte van de schepen in de buitenhaven mag 16,50 m zijn. Het
maximale gewicht dat toelaatbaar wordt geacht is ca. 30 ton.
Het clubgebouw bevat, naast de kantine, een sanitaire ruimte op de begane grond, een
werkschuur, een gereedschapsruimte en een opslag voor de horeca.
Ons parkeerterrein aan de voet van de dijk heeft een beperkte capaciteit. Alle accommodaties
zijn afgesloten en bereikbaar via gecertificeerde sleutels en/of elektronische “druppel”.
Statuten/ huishoudelijk reglement
De vereniging wordt “geregeerd” door de statuten , huishoudelijk reglement en havenreglement.
Een exemplaar van deze stukken krijgt u digitaal bij het ingaan van uw aspirant-lidmaatschap.
Een papieren versie is als leesexemplaar in clubhuis aanwezig.
Het Clubhuis
In dit oude gebouwtje ontmoeten de leden elkaar, worden gezellige avonden georganiseerd en
worden vergaderingen gehouden. Iedere donderdagavond bestaat de gelegenheid voor de leden
elkaar te ontmoeten, gezellig met elkaar te praten, een kop koffie of een drankje te drinken of
eenvoudig van het uitzicht over de Waal te genieten, vanaf ons balkon.
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Gedurende de zomermaanden is het clubhuis ook opengesteld voor de passanten, die voor een
of meer nachten onze haven bezoeken. Vaak ontstaan op die avonden leuke gesprekken en
discussies over een veelheid van onderwerpen. Wij zijn een gastvrije vereniging/haven. Wij
vragen dan ook een klantvriendelijke opstelling van onze leden, in de haven en in het clubhuis.

De openingstijden van het clubhuis zijn verdeeld over 3 perioden t.w.:
- 1 okt. t/m 30 april
In deze periode is het clubhuis open op de donderdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur en de
tweede zaterdagmiddag van de maand van 15.00 uur tot 17.30 uur
- 1 mei t/m 30 sept.
In deze periode is het clubhuis open op de donderdag- en vrijdag- en zaterdagavond van 19.30
uur tot 23.00 uur en op de zaterdag- en zondagmiddag van 15.00 uur tot 17.30 uur.

De bar in het clubhuis wordt gerund door de leden. Een bardienst duurt een week in de
zomermaanden. In de wintermaanden wordt de bezetting alleen op de donderdagen geregeld.
Uiteraard wordt u uitgenodigd uw bijdrage aan de bardienst te leveren. Hoe meer leden zich
hiervoor beschikbaar stellen, hoe eenvoudiger het is om het rooster vol te krijgen.

Ligplaats
Met het lidmaatschap gaat een ligplaats samen. Wij wijzen u erop, dat u een ligplaats krijgt
aangewezen door het bestuur. Deze aanwijzing geschiedt in principe jaarlijks.
De mogelijkheid bestaat om stroom ter beschikking te hebben. Let wel: de afstelling is 8 amp.
Deze stroom moet worden betaald. U krijgt een meter, waarop uw verbruik per jaar wordt
geregistreerd. De penningmeester benadert u aan het eind van het jaar met een rekening voor de
gebruikte stroom tegen de normaal geldende tarieven. Grootverbruikers krijgen een
voorschotrekening.

Lidmaatschap
Het aanvragen van een aspirant-lidmaatschap gaat via een ingevulde aanvraag +vragenlijst.
De ingevulde gegevens worden met u besproken door de introductiecommissie, die het bestuur
adviseert omtrent uw aanname. De duur van het aspirant-lidmaatschap is twee jaar.
Het lidmaatschap van onze vereniging kent een aantal verplichtingen. Naast de verschuldigde
inschrijfbijdrage ad 250,- betaalt u contributie en enkele andere bijdragen. Verder bent u liggeld
voor uw boot verschuldigd. Dit liggeld wordt berekend naar de afmetingen van uw schip:
lengte(incl. preekstoel, davits e.d.) x breedte x een vast tarief opgenomen in Protocol C.01, die
hierbij als bijlage wordt meegegeven. Uw schip wordt, indien u geen exacte afmetingen kunt
geven, door de contactpersoon haven opgemeten, waarna de penningmeester u de rekening zal
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presenteren. Deze rekening is gebaseerd op het verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari tot en
met 31 december.
Daarbij krijgt u op de rekening een belasting voor de zogenaamde werkuren.
Clubvaantje
Na twee jaar kandidaat-lid komt u in aanmerking voor het lidmaatschap. Als lid ontvangt u een
clubvaantje (eenmalig). Dit vaantje dient om de vereniging ook buiten onze haven te promoten.
Het voeren van dit vaantje aan bakboordzijde van uw mast straalt een zekere trots uit voor onze
vereniging. Mocht het vaantje versleten zijn, kapot zijn gewaaid of anderszins teloor zijn gegaan,
kunt u bij de bardienst een nieuwe kopen.

Tarieven haven en clubhuis
De tarieven worden jaarlijks heroverwogen en vastgelegd in protocol C.01 Tarieven en
Vergoedingen, die hierbij als bijlage wordt meegegeven en welke te downloaden is via de
website www.twvdewaal.nl
)*De werkbijdrage voor het onderhoudsfonds en de exploitatie van het clubhuis kunnen worden
terugverdiend door het verrichten van onderhoudswerkzaamheden als deze voorradig zijn en het
verrichten van bardiensten in het clubhuis.

Achtergrondinformatie werkuren
Het zal duidelijk zijn, dat de haven en het clubhuis onderhoud nodig hebben. We hebben
gekozen om dit zo veel mogelijk in eigen beheer te realiseren om de liggelden zo laag mogelijk te
houden. Dit betekent, dat alle leden daaraan hun steentje moeten bijdragen. Lukt u dat niet, dan
betaalt u een vaste bijdrage volgens vastgesteld tarief. Dit bedrag wordt verrekend door het
verrichten van uw werkzaamheden tegen vastgestelde tarieven per activiteit. De terugbetaling
geschiedt in het aanpalende jaar. De contactpersoon Haven en Onderhoud regelt deze
werkzaamheden.
Evenementen
Naast de “normale” activiteiten binnen de vereniging, zoals varen, werken en bardienst, worden
ook nog andere bezigheden voor de leden georganiseerd. Vooral in de wintermaanden is het
leuk elkaar te ontmoeten bij klaverjassen, excursies, etc.
De Evenementen commissie verzorgt gedurende de wintermaanden al deze activiteiten en
bericht u daarover door middel van het clubblad De Waalstroom. Uw deelname aan deze
activiteiten wordt zeer op prijs gesteld.

Clubblad
Vier maal per jaar wordt aan de leden het clubblad De Waalstroom verstuurd, waarin alle
wetenswaardigheden van de vereniging aan de leden wordt doorgegeven. Het clubblad wordt
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gemaakt door de redactiecommissie. Uw bijdragen worden natuurlijk zeer gewaardeerd. Dit kan
in allerlei vormen geschieden: reisverhalen, oproepen en anekdotes.
Website
De website van TWV De Waal www.twvdewaal.nl is voor al het publiek toegankelijk. Op deze
website staat nuttige informatie over de vereniging, de stad Tiel, een agenda en actuele
weerberichten en scheepvaartinformatie. Daarnaast wordt er een interactief blog bijgehouden
met aardige en zinvolle feiten over de watersport.

Tenslotte
Wij hopen u met de voorgaande informatie een indruk van onze vereniging te hebben gegeven.
Mochten er bij u nog vragen zijn, neem dan contact op met de secretaris,
secretaris@TWVdeWaal.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de TWV De Waal
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