RG65 Nederland
LIDMAATSCHAPSFORMULIER
Aanvrager lidmaatschap
Naam

...............................

Adres

...............................

Postcode

...............................

Woonplaats

...............................

Telefoon

...............................

Email

...............................

Geboortedatum

...............................

Boot type

...............................

Zeilnummer

...............................

Lid watersportverbond via Radiozeilen NL? Ja / Nee
Zo ja, welke klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening aanvrager lidmaatschap:
Datum

...............................

Aanvrager van het lidmaatschap is op de hoogte van de voorwaarden die aan het
lidmaatschap gesteld worden zoals vermeld in:
• de statuten,
• het huishoudelijk reglement
• en de privacy verklaring
Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt u tevens via Radiozeilen Nederland
automatisch lid van het watersportverbond, zie bijsluiten voor meer informatie.
Stuur uw aanvraagformulier per post of email naar het secretariaat.
Secretariaat RG65 NL
Taede de Jong
Oeble om wei 9
9003ML Warten
info@rg65.nl

www.rg65.nl

RG65 Nederland
Informatie voor nieuwe leden
De RG65 NL vereniging en klasse organisatie is aangesloten bij
Radiozeilen Nederland (RZN) die optreedt als
watersportvereniging voor alle leden van RG65 NL en als
Designated National Member bij de International Radio Sailing
Association (IRSA).
Voorop staat dat iedereen met een RG65 conforme boot bij ons lid kan zijn en als
vereniging daar voor iedereen op identieke manier zorg voor dragen. RG65 Conforme
boten zijn zoal:
– RG65
– IRSA C65
– DF65
– Affinity
Tijdens NK's en internationale wedstrijden moeten de boten volledig voldoen aan het
RG65 klasse reglement.Voor een DF65 v6 betekend dat het DF logo vervangen moet
worden door het RG65 logo en er niet gevaren mag worden met het A+ tuig
(>2250cm2)
Wij varen onze wedstrijden volgens de RG65 klasse reglementen en World Sailing
RRS.
Het is de intentie van onze vereniging om professionele wedstrijden te organiseren en
deel te nemen aan /organiseren van landelijk en internationale wedstrijden, en
daarnaast RG65 en IRSA C65 te vertegenwoordigen in Nederland. De IRSA C65 klasse
reglementen is momenteel in ontwikkeling om internationale wedstrijden mogelijk te
maken.
De RG65 NL vereniging verzorgt het meten van boten en uitgeven van meetbrieven
voor mensen die internationaal willen deelnemen aan de IRSA C65 wedstrijden.
Bij een toekomstige focus op IRSA C65 en voldoende belangstelling binnen de
vereniging zullen wij overgaan naar deze klasse.
Lidmaatschap Watersportverbond
Alle leden zijn/worden via RZN automatisch lid van het Watersportverbond.
De contributie voor het Watersportverbond aan RZN wordt via de jaarlijkse contributie
verrekend. Leden hoeven maar via 1 vereniging contributie aan het
Watersportverbond af te dragen.
Als men al lid is via een andere modelzeil klasse aangesloten bij RZN dan wordt de
contributie aan het Watersportverbond via de andere klasse al aan RZN betaald. De
contributie wordt dan niet verrekend door RG65 NL, het is dan wel van belang om aan
te geven bij welke klasse men lid is en wanneer hier veranderingen in zijn.
Restitutie van dubbel betaalde contributie bijvoorbeeld via een andere
watersportvereniging is aan te vragen op de website van het Watersportverbond.
Wedstrijden en andere evenementen

www.rg65.nl

RG65 Nederland
•

•

•
•

•

De vereniging heeft als doel om maandelijks wedstrijden
te organiseren voor alle leden. De zomer wedstrijden
(Zomercup) worden gevaren in de maanden mei tot en
met september en de Wintercup in de overige maanden
Voorwaarden om deel te mogen nemen aan wedstrijden:
– de deelnemer staat op de zeilnummerlijst
– de boot voldoet aan de RG65 klasse reglementen
Alle leden delen gratis mee aan de maandelijkse wedstrijden
Alle leden zijn automatisch via RZN en het Watersportverbond lid van IRSA en
daarmee gerechtigd om deel te nemen aan nationale en internationale
evenementen
De wedstrijdkalender voor de Zomer -en wintercup wordt uiterlijk 1 maand voor
aanvang van de Zomer -en wintercup aangekondigd.
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