MOTOR YACHT CLUB GENT vzw
Burg. Van Crombrugghelaan 7
9800 Deinze
____________________________________________________________

Aanvraag tot lidmaatschap
Naam: ________________________________ Naam partner: ______________________________
Adres: ___________________________________________________________________________
Telnr./Gsm: _____________________________ E-Mail: ____________________________________
Wenst lid te worden (aankruisen aub):
O Effectief lid zonder partner-----------------------------------------------O Effectief lid met steunende partner------------------------------------O Effectief lid met partner-erelid------------------------------------------O Steunend lid-----------------------------------------------------------------O Erelid -------------------------------------------------------------------------O Lid voor het leven-----------------------------------------------------------

110 euro
130 euro
140 euro
20 euro
30 euro
1250 euro

Datum en handtekening: ________________

Wij beschikken over aanlegsteigers in Sint-Martens-Leerne en in Gent (Gordunakaai).
Bent u een nieuw lid en wenst u een ligplaats dan neemt u eerst contact op met de havenmeester op het
nummer 0495 79 04 04. Mogelijks hebben wij geen vrije ligplaatsen.
Dan ook graag volgende gegevens invullen aub:
Naam vaartuig: _________________________
Lengte:________________________________ Breedte:_______________________________
Diepgang:______________________________ Doorvaarhoogte:_________________________
U dient ons een bewijs van verzekering (met dekking voor berging) te bezorgen. Dat kan via e-mail
(mycgent@outlook.com) of in onze brievenbus (Burg. Van Crombrugghelaan 7, 9800 Deinze).
Wat gaat dit allemaal kosten?
1- Jaarlijks lidgeld: 110 of 130 of 140 euro
2- Eénmalig intredegeld: 75 euro
3- Liggeld 25 euro per lopende meter + 1 meter + 21% BTW
4- Lidmaatschap VPF (Vlaamse Pleziervaart Federatie): 18 euro
5- Huur elektriciteitsmeter: 25 euro (indien elektriciteit gewenst)
6- Water en elektriciteit volgens uw verbruik
7- Voorschot op werkdagen: 210 euro
De club richt jaarlijks 10 werkdagen in omdat wij onze infrastructuur zelf onderhouden. Elke keer dat u
komt helpen op en werkdag verdient u 35 euro. Na zes werkdagen hebt u het bedrag van 210 euro terug.
Dit wordt verrekend op de factuur van het volgend jaar. We zien de werkdagen als een ‘bindmiddel’ tussen
de leden. ’s Middags krijgt u een gratis lunch.

Als u lid wenst te worden:
- Breng een bezoek aan onze clubboot. Ons clubcafé is de meeste zondagen open van 11 tot 21 uur!
- Vul dit formulier in en mail het naar mycgent@outlook.com of stuur het naar Burg. Van
Crombrugghelaan 7, 9800 Deinze
- Schrijf het bedrag over op de rekening BE94 4457 6157 1114

Wij heten u van harte welkom!
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