
 

Nieuwe leden voor het jaar   2022 

 

Wie lid wil worden van VVW Mendonk dient volgende toetredingsprocedure te volgen 

(zie ook intern reglement blz. 17) :  

 

1 Een kandidaat lid bezorgt de volgende documenten aan een bestuurslid of via de post naar het clubadres : 

- het correct en volledig,(in drukletters), ingevuld formulier ‘aanvraag tot lidmaatschap VVW  Mendonk’, te 

bekomen in het clublokaal of via de website van de club. 

 de documenten: (copy) 

* verzekeringspolis met geldig kwijtschrift. 

* immatriculatieplaat en dito snelvaartnummer. 

* vaarvignet van het lopende jaar. 

* vlaggenbrief (voor het kanaal Gent-Terneuzen als zeekanaal). 

* meetbrief, indien noodzakelijk. 

* stuurbrevet indien wettelijk vereist. 

* kopie van identiteitskaart. 

* recente foto van de boot. 

 

2 Na het inleveren van alle documenten zal op de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur 

(de eerste vrijdag van de maand) uw kandidatuur in overweging worden genomen. 

De kosten van het lidmaatschap en het eventueel te betalen liggeld worden door het bestuur 

vastgesteld (zie ook tarieven op website www.vvwmendonk.com). Dit bedrag dient zo vlug 

mogelijk betaald te worden d.m.v. overschrijving op de clubrekening. 

 

3 Enkel na volledige betaling van de verschuldigde cijns wordt een lidmaatschapsnummer toegekend 

en wordt men lid voor een proefperiode van één jaar. De aanvaarding gebeurt met gewone 

meerderheid der stemmen. 

Het bestuur dient geen verantwoording af te leggen voor de genomen beslissing. 

 

4 Zolang de aanvraagprocedure niet volledig is afgerond kan er geen boot op het terrein 

of in de haven toegelaten worden. Gebeurt dit toch dan wordt men beschouwd als ‘bezoeker’ 

en gelden onverkort de tarieven daarvoor, tot op de dag van officiële kennisgeving van 

aanvaarding. 

 

5 Bij aanvaarding, maar als géén ligplaats voorhanden is kan aanvrager lid worden ‘zonder 

boot’, ook voor een proefperiode van één jaar. De aanvrager komt op de wachtlijst 

vanaf de datum van aanvaarding. Van zodra een ligplaats kan toegewezen worden, 

wordt factuur opgemaakt. Na betaling mag de boot in de haven worden geplaatst. 


