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Maart 2019  

Roei-introductieperiode KWVL  

 

Voor aspirant roeiers die nog geen lid zijn van de KWVL introduceren wij met ingang van 

dit seizoen de Roei-introductieperiode. Hiermee geven we aspirant leden de gelegenheid 

om voor € 50 gedurende 2 maanden kennis te maken met roeien op de KWVL en 

vergroten we de transparantie van het proces. Hiermee komt het huidige “4 x 

meeroeien” te vervallen. 

Als een niet-lid na het proefroeien of eenmalig meeroeien op uitnodiging van een team 

nader wil kennismaken met het roeien op de KWVL, meldt hij/zij zich via het formulier op 

de website aan voor de Roei-introductie. Deze duurt 2 maanden (als niet gekozen wordt 

voor lidmaatschap van de KWVL) en maximaal 4 maanden als wel lidmaatschap wordt 

aangevraagd. 

De Roei-introducée heeft recht op meedoen aan 

o de ingeplande inroei-ochtenden gig of yole in april en mei 

o kennismaken met 1 of 2 teams of roeien in een startersteam 

o toegang tot de Inroei whatsapp groep (niet tot de website) 

o toegang tot de Sociëteit direct aansluitend op het roeien, slechts en enkel in 

gezelschap van het roeiteam *). 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uitgebreidere toelichting 

a. Eerste of tweede weekend van april zijn er proefroei middagen 

o Aanmelden voor deze middag door leden of niet-leden kan via de site 

o Wil een niet-lid daarna door -> Roei-introductieperiode gaat in 

o Wil een lid daarna door -> aanmelden als Roeilid 

b. Gedurende het seizoen stromen aspirant roeiers in bevriende teams in 

o Wil een niet-lid daarna door dan zorgt de teamcaptain dat het aspirant lid zich 

via de site aanmeldt -> Roei-introductieperiode gaat in 

o Wil een lid daarna door -> aanmelden als Roeilid 

 

De roei-introductieperiode … 

- geldt voor niet-leden 

- geeft geen garantie over uiteindelijk lidmaatschap van de KWVL 

- kost € 50,00 

- brengt je in beeld bij de administratie (naam, adres, e-mail en door welk team 

geïntroduceerd) 

- geldt voor maximaal 4 maanden vanaf 1e keer dat je op de KWVL meeroeit 



 

 

- vervalt voor instromende leden automatisch na 4 maanden en voor degenen die geen 

lidmaatschap aanvragen na 2 maanden 

- officiële lidmaatschap gaat in aansluitend op de introductieperiode. 

 

Voorbeeld van hoe de procedure eruitziet 

- bijv. 8 april 1e keer in de boot op de proefroeidag 

- < 2 weken daarna: aanmelden voor roei-introductieperiode (formulier) 

o Als de administratie het ingevulde formulier voor roei-introductieperiode 

ontvangt stuurt ze mail met aanmeldingsformulieren terug en brengt €50,00 

in rekening. 

- meeroeien tijdens de van te voren geplande inroei-momenten of in een team (mei, 

juni, juli) 

- < 2 maanden (< 1 juni): KWVL lidmaatschap aanvragen of (voor leden) aanmelden 

als roeilid 

o Als je besluit geen lidmaatschap aan te vragen dan eindigt introductie periode 

per direct en stopt de aspirant met proefroeien (dus na 2 maanden). 

o < 4 maanden na 1e keer roeien (dus voor 8 augustus): lidmaatschap moet 

rond zijn, anders niet meer roeien. 

 

 

 

 

 


