B

Watersport Vereniging Wormer
Formulier WERKUREN
Opgaaf 2020
Naam:

lidnummer:

Adres:

postcode & woonplaats:
telefoon:
Email adres:

Zoals in de statuten vermeld staat hebben leden, die een boot in de zomer en/of winterstalling hebben, de verplichting tot "werken"
voor de vereniging. Op dit formulier kunt u aangeven wat voor soort werk u wilt doen en wanneer u beschikbaar bent.
LET OP! Dit formulier dient door iedereen met zomer- en/of winterstalling ingevuld te worden.
Hieronder staan de werkzaamheden waar menskracht voor nodig is. Kruis aan waar uw voorkeur naar uit gaat en/of waar u al bent
ingedeeld.
Werkavonden op maandagavond

In de zomer op maandagen van 19.00 - 21.30*

Maandagmiddagploeg

Het gehele jaar op maandagmiddag

Zwetshuis commissie

Het gehele jaar t.b.v. evenementen en Zwetshuis

Jeugd- en zeil commissie

In het vaarseizoen tijdens zeillessen en zeilevenementen.

Evenementen commissie

Het hele jaar t.b.v. evenementen.

Bergingsploeg

Tijdens de tewaterlating en berging boten.

Afspuitploeg

Tijdens de tewaterlating en berging boten.

Milieu- en veiligheidscommissie

Het hele jaar, volgens afspraak.

PR commissie

Het hele jaar, volgens afspraak.

Financiën, verzekering, subsidie

Het hele jaar, volgens afspraak.

Andere werkzaamheden, namelijk:

• De werkuren op de maandagavond moeten over de 6 maanden verdeeld worden, waarbij u een keuze dient te maken van 1 á 2
avonden per maand. Wij verwachten u op de opgegeven datums. Bel de havenmeester als u bij nader inzien verhinderd bent en
maak dan meteen een vervangende afspraak.
• Bij onvoldoende spreiding deelt het bestuur u in, zoveel mogelijk rekening houdend met uw voorkeur.
Hieronder kunt u aankruisen op welke 6 maandagavonden u beschikbaar bent. Van deze 6 avonden wordt u minimaal 4 avonden
verwacht, maar meer avonden wordt op prijs gesteld.
11 mei
18 mei
25 mei

8 juni
15 juni
22 juni
29 juni

6 juli
13 juli
20 juli
27 juli

3 agustus
10 augustus
17 augustus
24 augustus
31 augustus

7 september
14 september
21 september
28 september

Schrijf de opgegeven data in je agenda!
Formulier Zomerstalling A en formulier Werkuren B samen inleveren bij: Jan Rem, Dorpstraat 10, 1531 HM Wormer.

Bij meer tekst: gebruik achterzijde van dit formulier

