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INSCHRIJFFORMULIER (AFROEIPERIODE) 2022-2023
Ondergetekende schrijft zich in voor de afroeiperiode van de Algemene Rotterdamse Studenten
Roeivereniging “Skadi” (Skadi), en zal de afroeicontributie van € 97- (zegge: zevenennegentig
euro), voldoen. Restitutie van dit bedrag is in geen enkel geval mogelijk. Dit bedrag dekt onder
andere de kosten voor de afroeiperiode, het KISS-weekend en eenmaal avondeten per week
gedurende de afroeiperiode 2022.
Indien u na de afroeiperiode, en het daarbij behorende afroeilidmaatschap, niet in aanmerking wilt
komen voor het lidmaatschap van Skadi, dan dient u zich uiterlijk maandag 26 september 2022
schriftelijk bij de Secretaris van het bestuur van Skadi af te melden via het uitschrijfformulier
(secretaris@skadi.nl). Doet u dit niet, dan zal dit inschrijfformulier gezien worden als aanmelding
voor het volledig lidmaatschap van Skadi (het ‘Skadi lidmaatschap’).
Ondergetekende verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld, het onderstaande te hebben
gelezen en ermee akkoord te gaan:
Skadi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal en/of schade aan
persoonlijke eigendommen. Let dus goed op uw spullen of geef ze mee aan uw
coach;
Net zoals bij iedere sport brengt het actief beoefenen van de roeisport bepaalde
(medische) risico’s met zich mee. Bovendien kent de roeisport specifiek het risico om
onverwacht in het water te geraken. Skadi verwacht dat u bekend bent met deze
risico’s, dat u in het bezit bent van een erkend zwemdiploma en dat u zich niet bewust
bent van enig medisch beletsel om enig facet van de roeisport te beoefenen;
Mocht het Bestuur van mening zijn dat u niet in staat bent om verantwoord de roeisport te kunnen
beoefenen of mocht u niet in het bezit zijn van een erkend zwemdiploma, dan zal Skadi uw
aanmelding niet accepteren;
Indien u jonger bent dan 18 jaar nuttigt u geen alcoholische dranken voor of tijdens een bezoek
aan Skadi. Indien u alcoholische dranken nuttigt wordt u uw afroei-lidmaatschap ontzegd. Bij
overtreding zal gehandeld worden zoals beschreven staat in de statuten, huishoudelijke reglement
en het reglement van orde. Ook bij ontzegging van uw afroeilidmaatschap vindt er geen restitutie
van uw afroeibijdrage plaats.
Een (afroei)lid van Skadi dient zich ten alle tijden te houden aan hetgeen de vereniging in haar
statuten, huishoudelijk reglement, reglement van orde en eventuele overige reglementen heeft
bepaald. Deze documenten zijn in te zien bij de Secretaris en bepalen onder andere:
-

Leden betalen contributie. De contributie voor leden bedraagt voor 2022/2023 ten
hoogste €220,- (zegge: tweehonderdtwintig euro). Het afroeilidmaatschap staat los
van de jaarlijkse contributie voor het Skadi lidmaatschap;

-

Ieder lid van de A.R.S.R. “Skadi” is verplicht gedurende het eerste jaar deel te nemen
aan de werkactie. De werkactie bestaat uit een betaling aan de vereniging ter hoogte
van €110,- (zegge honderdtien euro) en de mogelijkheid om te werken bij de
werkactiepartner van Skadi om deze bijdrage terug te verdienen. Het bedrag van de
werkactie dient te allen tijden te worden voldaan in het eerste jaar van het
lidmaatschap van de A.R.S.R. “Skadi”. Het afroeilidmaatschap staat los van de
werkactie voor eerstejaars Skadi leden;

-

Ieder eerstejaars lid vervult maximaal elf maal een eerstejaarsklus die minimaal 3 uur
en maximaal 8 uur duurt. Hieronder vallen: kookklussen, helpen bij wedstrijden,
schoonmaken, archiveren en andere klussen;

-

Ieder tweedejaars lid vervult maximaal drie maal per jaar een tweedejaars klus die
minimaal 3 uur en maximaal 8 uur duurt. Hieronder vallen: helpen bij wedstrijden en
Sportplus activiteiten;

-

Opzegging van het Skadi lidmaatschap (niet het afroeilidmaatschap) dient schriftelijk
te geschieden vóór 1 augustus 2023. Iemand is pas lid af als hij/zij een schriftelijke
bevestiging van de secretaris heeft ontvangen per mail;

-

De Skadi-pas waarmee betaald wordt bij de bar wordt opgeheven indien het Skadi
lidmaatschap wordt opgezegd. Het tegoed aan geld dat op de pas staat zal niet
gerestitueerd worden.

-

Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd als er nog betalingsverplichtingen open
staan;

-

Schade of schuld door nalatigheid van een lid kan en zal op het lid verhaald worden.

-

Op het Skadi terrein bevinden zich camera’s. De beelden worden alleen bekeken
indien zich een incident voordoet. Het bestuur heeft toegang tot de beelden. Voor
meer informatie omtrent de camera’s kunt u het cameraplan raadplegen, te vinden
op de website.

