
Groninger Studenten 

Windsurf Vereniging 

Inschrijfformulier G.S.W.V. SurfAce 

Persoonlijke gegevens Algemene gegevens 
Voornaam Soort lidmaatschap 

O Introlidmaatschap4

Achternaam O Lente lidmaatschap5

O Regulier lidmaatschap6

Geboortedatum O Donateur7

Adres Surfniveau 

O Beginner8

Postcode O Gevorderd9

O Ervaren10

Woonplaats O Loopend11

 Telefoonnummer Studie 
Welke opleiding volg je of ga je volgen? 

E-mailadres1

Studentnummer 

Rekeningnummer2 (ACLO-kaartop dit nummer is verplicht!) 

Soort nummer 
O RuG studentnummer12  Geg evens ouders/verzorgers3

O Hanze NAW-nummer13 

O ACLO-kaartnummer14 

Heb je eigen surfmateriaal? 

O Ja 

O Nee 

Telefoonnummer 

Wil je een vakje in de stalling?15

O Ja 
O Nee 

Datum Handtekening 

natuurlijk kom ik 2 september naar de 
freestyle(€10,-)

O Ja
O Nee
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Toelichting op het inschrijfformulier 

1. Op dit e-mailadres wordt je op de hoogte gehouden van alle activiteiten van G.S.W.V. SurfAce buiten
het varen om. Als je wilt varen wordt dit op ons forum (www.gswv-surface.nl/forum) overlegd. De
inloggegevens voor het forum zullen via je e-mail worden toegezonden.

2. Het rekeningnummer dat je hier indient, moet een Nederlands rekeningnummer zijn. Van deze rekening
zal via een automatische incasso je contributie en je verdere mogelijke schulden bij SurfAce worden
afgeschreven. Een overzicht van de kosten die je bij G.S.W.V. SurfAce maakt zullen je per maand per mail
worden mede gedeeld.

3. Er wordt gevraagd om de gegevens van je ouders, zodat wij contact met ze op kunnen nemen voor
dringende zaken, indien je zelf niet bereikbaar bent.

4. Het introlidmaatschap loopt vanaf de KEI-week tot aan 1 december. In deze periode kun je voor een laag
bedrag (20 euro) kennis maken met G.S.W.V. SurfAce. Het introlidmaatschap wordt automatisch per 1
december omgezet in een regulier lidmaatschap tenzij een lid zich vóór 1 november uitschrijft bij de
secretaris der G.S.W.V. SurfAce. Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris (of waarnemend
bestuurslid). De uitschrijving is pas officieel bij een bevestiging van de secretaris (of waarnemend
bestuurslid) der G.S.W.V. SurfAce.

5. Het lentelidmaatschap loopt vanaf 1 april tot aan de KEI-week. In deze periode kun je voor een
gereduceerd bedrag (40 euro) kennis maken met G.S.W.V. SurfAce. Het lentelidmaatschap wordt
automatisch tijdens de Keiweek omgezet in een regulier lidmaatschap tenzij een lid zich vóór 1 augustus
uitschrijft bij de secretaris der G.S.W.V. SurfAce. Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris
(of waarnemend bestuurslid). De uitschrijving is pas officieel bij een bevestiging van de secretaris (of
waarnemend bestuurslid) der G.S.W.V. SurfAce.

6. Een regulier lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij een lid zich vóór 1 augustus
uitschrijft. Als regulier lid dien je in het bezit te zijn van een ACLO-kaart. Heb je geen ACLO-kaart dan kan
dit leiden tot boetes. De contributie voor dit lidmaatschap bedraagt 85 euro per jaar. Uitschrijven kan
uitsluitend schriftelijk bij de secretaris (of waarnemend bestuurslid). De uitschrijving is pas officieel bij
een positieve bevestiging van de secretaris (of waarnemend bestuurslid) der
G.S.W.V. SurfAce. Als je bent afgestudeerd of gestopt bent met je studie dan ben je verplicht dit door te
geven aan de secretaris (of waarnemend bestuurslid).

7. Een donateur heeft geen rechten binnen G.S.W.V. SurfAce, maar ontvangt wel ons clubblad en heeft
recht op een account op de website (www.gswv-surface.nl). Een donateur mag uitsluitend deelnemen
aan sociale activiteiten en mag geen gebruik maken van de voorzieningen van G.S.W.V. SurfAce. Een
minimale donatie bedraagt 40 euro per jaar en wordt automatisch afgeschreven. Een donateurschap
wordt stilzwijgend verlengd. Afmelden kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 september bij de secretaris (of
waarnemend bestuurslid). De afmelding is pas officieel bij een positieve bevestiging van de secretaris (of
waarnemend bestuurslid) der G.S.W.V. SurfAce.

8. Een beginner kan nog niet heen en weer komen op een windsurfplank.
9. Een gevorderde kan heen en weer komen op een windsurfplank met matige tot sterke wind (tot 7 bft).
10. Een ervaren windsurfer kan zich prima met alle windkrachten tot 9 bft redden en kan in alle

situaties waterstarten.
11. Een loopend windsurfer kan dan wel een frontloop of een backloop.
12. Dit is het studentennummer (s-nummer) dat op je studentenkaart staat.
13. Dit is je zes cijferig NAW-nummer. Hiermee log je in bij de Hanze.
14. Ben je geen student en heb je wel een ACLO-kaart, dan kun je regulier lid worden. Je dient dan hier je

kaartnummer met bijbehoorde letter in te vullen.
15. SurfAce heeft een stalling voor je spullen op de friesestraatweg 191. Voor 30 euro per jaar kun je

een vakje huren om je spullen te stallen. Hiervoor dien je wel een ander formulier in te vullen. Deze kan
bij de materiaalguru worden opgevraagd.

Datum Handtekening 
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Verder nog belangrijk: 

Mocht tijdens het lidmaatschap iets wijzigen wat op dit formulier is ingevuld dan ben je verplicht dit 
schriftelijk aan de secretaris door te geven.  
Bij deze wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement, het vervoersmiddelen reglement en de statuten van 
G.S.W.V. SurfAce. Deze reglementen en documenten zijn te downloaden van de website: 
www.gswv-surface.nl/documenten.  
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden zoals gesteld in het huishoudelijk 
reglement en het vervoersmiddelen reglement der G.S.W.V. SurfAce. Door middel van een doorlopende 
machtiging machtigt ondergetekende G.S.W.V. SurfAce om jaarlijks de contributie, zoals vastgesteld op de ALV 
tot wederopzegging van het lidmaatschap van zijn/haar rekening af te schrijven. Wanneer ondergetekende 
gebruik maakt van een SurfAce voorziening of deelneemt aan één van de activiteiten mag G.S.W.V. SurfAce het 
verschuldigde bedrag van zijn/haar bankrekening afschrijven. Als de reglementen niet naar behoren worden 
nageleefd door ondergetekende is G.S.W.V. SurfAce gemachtigd boetes af te schrijven. 
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