
  

 
 

 

Aanvraagformulier nieuwe leden 

 

 

 

 

Voor het aanvragen van een lidmaatschap verzoeken wij u onderstaande, voor zover van toepassing, in te vullen 

en terug te sturen naar: Grienstraat 12, 2921 LA, Krimpen a/d IJssel. 

 

Achternaam:  …………………………………………………………………   M / V 

 

Voorletter(s):  …………………………………Voornaam:.…………………………. 

 

Adres:   …………………………………………………………………………. 

 

Postcode :  …………………………………………………………………………. 

 

Woonplaats:  …………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………. 

 

E-mail:   …………………………………………………………………………. 

 

Naam Schip:  …………………………………………………………………………. 

 

Type schip:  Motorboot / Motorsailer / Zeilboot / Speedboot / Roeiboot/ anders nl.: 

 

Afmetingen (*1): Lengte: …………. Breedte: ………… Diepgang: ………… 

 

Afm. volgboot:  …………………………………………………………………………. 

 

Schip/boot minimaal WA verzekerd: Ja / Nee 

 

Gewenste inschrijving(*2): alleen als lid 

    lid + plaats op de wachtlijst voor een ligplaats in het water 

    lid + plaats op de wachtlijst voor een walplaats 

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de op de 

achterzijde van dit formulier vermelde voorwaarden. 

 

Datum:   Plaats:    Handtekening 

 

 

 

 

onderstaande niet invullen: 
ontvangstdatum secretariaat:  datum opname ledenbestand:   datum rekening: 

 
 

*1 - Exacte maten van het schip/boot of als u nog geen schip/boot heeft de geschatte maten. 

*2 – Als een boot trailerbaar is dan komt u alleen in aanmerking voor een walplaats. 

 
 

  



 

Lid worden van Watersportvereniging de Hollandse IJssel is mogelijk volgens conform de voorwaarden: 

 

- U kunt zich aanmelden als buitengewoon lid en u laten plaatsen op de wachtlijst zonder enige 

toezegging wanneer u aan de beurt bent voor een ligplaats, zowel op de wal als in het water. 

- Om in aanmerking te komen voor een ligplaats zowel op de wal als in het water moet u ingezetene zijn 

van de gemeente Krimpen a/d IJssel. Pas als de beschikbare plaatsen niet meer zijn op te vullen, met 

een passend schip/boot van een ingezetene, kan van deze regel worden afgeweken. 

- Voor een ligplaats op de wal dient de boot trailerbaar te zijn en op een trailer te staan. 

- Wij maken u er op attent dat in onze vereniging elk lid met een schip/boot in de haven of op de wal 

verplicht is tenminste 6 werkavonden per vaarseizoen mee te werken aan onderhoud en verbetering 

van het haventerrein en vlotten. 

- Voor schepen groter dan ca. 12 meter is geen plaats in de haven. 

- Voor elk schip/boot is een vaartuigverzekering met tenminste WA dekking vereist. 

- Voor passanten geldt een maximale verblijfsduur van 14 dagen. 

- Leden zonder vaste ligplaats kunnen, als er vrije ligplaatsen beschikbaar zijn, in de winterperiode        

(1 november tot en met 31 maart) in aanmerking komen voor een plaats in de haven of op de wal tegen 

betaling van het daarvoor geldende tarief. 

- Als basis voor het havengeld wordt gebruik gemaakt van de lengte in hele meters, afgerond naar boven, 

vermenigvuldigt met de breedte in halve meters, afgerond naar boven. 

- U betaald in het eerste jaar waarin recht bestaat op een vaste ligplaats naast het havengeld een 

entreebedrag, zowel op de wal als in het water. Dit bestaat uit een vast bedrag voor schepen tot 6 meter 

lengte en een extra bedrag per meter of gedeelte daarboven. 

- Jeugdleden zijn tenminste 8 jaar en te hoogste 18 jaar oud. 

 

Tarieven watersportvereniging de Hollandse IJssel in Euro’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldprocedure: 

Indien u zich wilt aanmelden kan dat door dit formulier te zenden naar onderstaand adres. Na goedkeuring van 

het bestuur nemen wij u op in onze ledenlijst. De nota voor het lidmaatschap wordt daarna toegezonden. Na 

ontvangst van de betaling plaatsen wij u op onze wachtlijst. 

 

Watersportvereniging de Hollandse IJssel, Griendstraat 12, 2921 LA Krimpen a/d IJssel 

 

Bovenstaande voorwaarden zijn afgeleid uit de statuten en reglementen van de vereniging, hieraan en aan dit 

formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Elk lid ontvangt na inschrijving een volledig exemplaar van 

genoemde statuten en reglementen toegezonden. Op aanvraag kunt u ook eerder een volledig exemplaar 

ontvangen. 

  

Contributie p.j.              €   30,- 

Havengeld per m2 p.j.             €   12,25 

Entreegeld tot 6 meter             € 125,- 

Entreegeld per meter boven 

6 meter               €   25,- 

Havengeld winterberging 

wal per m2              €    8,50 

Havengeld winterberging 

water per m2              €    8,50 

Gebruik botenlift              € 100,- 

Contributie jeugdlid p.j.  €   7,50 

Havengeld jeugdlid per mtr p.j. €   2,50 

 

Passantentarief  

per nacht per meter incl BTW  € 1,10 


