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LIDMAATSCHAPSFORMULIER 
 

□ Ik meld me aan als volledig lid  EUR 175,- per jaar - Ik betaal het eerste kalenderjaar EUR 30,- 

□ Ik meld me aan als jeugdlid  EUR 117,- per jaar - indien jonger dan 18 jaar of aantoonbaar 

student -  Ik betaal het eerste kalenderjaar EUR 30,- 

□ Ik meld me aan als beperkt lid  EUR 58,- per jaar  

□ Ik meld me aan als donateur  EUR 10,- per jaar 

□ Ik geef wijzigingen door 

□ Ik zeg hierbij mijn lidmaatschap op 

Reden opzegging lidmaatschap*: .................................................................................. 
 
Personalia 
Achternaam :     .................................................................................. 
Voornaam (roepnaam + voorletters) : .................................................................................. 
Geboortedatum :    .................................................................................. 
Adres :     .................................................................................. 
Postcode :     .................................................................................. 
Plaats :     .................................................................................. 
Telefoon (privé) :    .................................................................................. 
Telefoon (werk) :   .................................................................................. 
Telefoon (mobiel) :   .................................................................................. 
E-mailadres :    .................................................................................. 
Dieet  1) :    .................................................................................. 
Medische gegevens  1) :   .................................................................................. 
(indien van belang bij het uitoefenen van de sport.) 
 
Bij ongeval waarschuwen:  
Naam :      .................................................................................. 
Telefoon :    .................................................................................. 
Je relatie tot deze persoon:  .................................................................................. 
(bijvoorbeeld ouders, vader, moeder, echtgenoot, echtgenote, vriend(in), voogd, etc.) 
 

□ Ik ben gediplomeerd EHBO-er/BHV-er 1) 

 
 
Datum:     Handtekening:   Handtekening ouder/verzorger  2) 
 
 
 
 
………………………………    ………………………………  ……………………………… 
 
 
 
1) indien van toepassing / indien beschikbaar / indien gewenst 
2) indien onder de 18 jaar 
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LIDMAATSCHAP 

 
Een lid van United Dragons is contributie verschuldigd. De contributie wordt bepaald door de 
onderstaande kosten: 
 

Kosten Omschrijving 

Wedstrijdgeld Voor elke NDBF-competitiewedstrijd wordt inschrijfgeld betaald 
Trainingskosten Alle kosten die worden gemaakt om de (winter)trainingen te bekostigen 
Bestuurskosten Hieronder vallen:  

lidmaatschapregistratie bij de NDBF, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, 
bankkosten, verzekeringen, secretariële kosten etc. 

Overige kosten Boot, trailer, accommodatie etc. 

 
Er zijn vijf typen lidmaatschap van United Dragons: 
 

Soort lid Contributie Omschrijving 

Volledig lid  175 euro Peddelaar / stuurman / trommelaar met alle rechten en plichten. 
Jeugdlid *) 117 euro Peddelaar / stuurman / trommelaar met alle rechten en plichten. 

Beperkt lid 
 

58 euro Met uitzondering dat volledige leden voorrang hebben boven 
beperkte leden bij wedstrijden, trainingen en evenementen, zijn de 
rechten en plichten van beperkte leden verder gelijk. 

Donateur 10 euro Dit lid wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van 
onze club. 

Erelid 'gratis' Gereserveerd voor oud-bestuursleden, sponsoren en anderen die een 
bijzondere dienst hebben verleend aan United Dragons. Het bestuur 
evalueert ieder jaar deze leden. 

*) Alleen voor leden onder de 18 jaar of die aantoonbaar student zijn. 
 

Een lidmaatschapsjaar loopt per kalenderjaar. Het volledig/jeugd/beperkt lidmaatschap van United 
Dragons staat open voor iedereen die 12 jaar of ouder is en 50 meter gekleed kan zwemmen, en daarnaast 
over een sportieve inslag en een flinke portie teamspirit beschikt. Het beëindigen van het lidmaatschap 
moet voor het einde van het jaar worden doorgegeven aan de secretaris middels het 
“lidmaatschapsformulier” (zie pagina 1). 
 
Contributie 
● De vereniging vraagt een ieder er voor zorg te dragen de contributie bij de start van het nieuwe jaar 
(dus in januari) over te maken.  
● Indien de contributie vóór de eerste competitie wedstrijd niet is voldaan, vervalt het recht om deel te 
nemen aan de wedstrijden. 
● Buitenlandse wedstrijden en andere evenementen (bijvoorbeeld survival) worden apart gefinancierd en 
zijn niet in de contributie opgenomen. 
● De contributie kan worden overgemaakt op de onderstaande verenigingsrekening: 
t.n.v. United Dragons, rek.nr.: NL05 ABNA 0561 7791 71, o.v.v. Lidmaatschap + jaartal + naam 
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Kleding 
● Bij wedstrijden wordt een United Dragons wedstrijdshirt verstrekt. Na elke wedstrijd dient deze 
ingeleverd te worden waarna zij gezamenlijk gewassen wordt.  
● Elk lid heeft recht op een geel United regenjasje. Deze wordt door de vereniging in bruikleen gegeven. 
Na het beëindigen van het lidmaatschap dient deze retour gegeven te worden.  
● Voor overige kleding dient men zelf zorg te dragen. 
● In de United Dragons kledingshop zijn United Dragons polo’s, jassen, petjes en bandana’s te verkrijgen. 
Deze kunnen gekocht worden bij één van de bestuursleden. 
 
Peddel 
● De vereniging adviseert alle peddelende leden gebruik te maken van een carbon peddel. 
● In het eerste kalenderjaar kan men gebruik maken van een peddel van de vereniging. 
● In het tweede kalenderjaar heeft de mogelijkheid een peddel van de vereniging te huren. 
● Na het tweede kalenderjaar dient men zelf een peddel aangeschaft te hebben. 
 
Standaard Betalingsregeling 
Om de financiële verplichting te spreiden, wordt per jaar een standaard betalingsregeling voorgesteld. 
Indien men hiervan gebruik wil maken moet men zich binnen 3 weken, na het ontvangen van de factuur, 
zich per e-mail bij de penningmeester aanmelden. Deze regeling moet strikt worden nageleefd. 
  
Lidmaatschap NDBF 
Om deel te kunnen nemen aan de (inter)nationale wedstrijden moet United Dragons lid zijn van de NDBF. 
Volledige, jeugd en beperkte leden van United Dragons behoren in het bezit te zijn van een door de NDBF 
uitgegeven ID-card (vanaf 2003). Het bestuur van United Dragons is verantwoordelijk voor deze 
aanmelding bij de NDBF. Van elk lid moet een digitale pasfoto aanwezig zijn. De passen worden beheerd 
door de vereniging. 
 
Restitutie 
Men heeft bij het beëindigen van het lidmaatschap geen recht op restitutie van de contributie. Overige 
restituties worden per geval bekeken door het bestuur. 
 
Communicatie 
● Direct via telefoon/e-mail aan het secretariaat.  
● Mededelingen van de vereniging komen via e-mail. Het is essentieel te beschikken over een e-mailadres. 
● De website voorziet in overige informatie zoals bijvoorbeeld de data van wedstrijden, activiteiten en 
trainingen. 
● Voor spoed meldingen heeft de vereniging de mogelijkheid een groeps-sms te sturen, zoals voor het 
afgelasten van een training ten gevolge van slecht weer. Het opgeven van een mobiel nummer aan het 
secretariaat is hiervoor vanzelfsprekend noodzakelijk. 
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