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WaterSportVerbond

Contributie en stallingsgeld

Kanovereniging De Ronde Venen
Herenweg 196 I 3645 DV I Vinkeveen

Kanovereniging De Ronde Venen is net als
ruim honderd andere kanoverenigingen in
Nederland, aangesloten bij het Watersportverbond. Samen hebben zij ongeveer 12.000
leden. Hiervan doet 5% aan wedstrijdsport.
Alle leden ontvangen 4 keer per jaar het blad
Kanosport. In dit blad staan alle kanoevenementen. Ook staan er reisverslagen in
van kanotochten, testen van kano’s, en ook
de wedstrijdsport krijgt aandacht.

MEER WETEN?

Iedereen die na het lezen van deze folder nog
vragen heeft, kan mailen met info@kvdrv.nl
Tijdens het vaarseizoen ben je van harte welkom
op woensdagavond, en voor de jeugd op de
zaterdagochtend, om te komen kijken. We zullen
je dan graag van alles over de vereniging
vertellen.
Internet: www.kvdrv.nl
E-Mail:

Verenigingscontributie:
Senioren
Junioren
Gezinslid / partner
Max. gezinscontributie
Begunstiger (minimumbedrag, meer mag)
Stallingsgeld:
Kajak
SUP-Board
Polo boot / Play boat etc. (liggend)
Open kano (Canadees) / kajak (meer
persoons)
Huur verenigingsboot Senior (v.a. 18 jaar)
Huur verenigingsboot Junior (tot 18 jaar)

www.kvdrv.nl
€ 65.00
€ 53.50
€ 50.00
€ 150.00
€ 32.50

€
€
€
€

Facebook: Kano Vereniging de Ronde Venen
Instagram: kano_vdrv

50.00
50.00
15.00
75.00

€ 80.00
€ 40.00

Entreegeld:
Nieuwe leden

€ 10.00

Kanopolo:
Deelname Polo team
Huur polo boot
Huur polo peddel
Wedstrijd Licentie (persoonlijk via WSV)

€
€
€
€

Watersportverbond contributie + blad:
Senioren
Junioren
Gezinslid
Kanoblad

€ 21.20
€ 10.60
€ 10.60
€ 4.00

37.00
20.00
10.00
26.00
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Kanovereniging De Ronde Venen bestaat sinds 30
november 1990, dus al 30 jaar. De vereniging wil dat
meer mensen gaan kanovaren voor hun plezier. De
vereniging heeft ongeveer 100 leden. Samen met het
bestuur organiseren vele vrijwilligers ieder jaar weer
diverse activiteiten. Verschillende ledengroepen
zorgen ervoor dat het werk binnen de vereniging
gedaan wordt. De meeste leden varen op vlak water.
Ook gaat een aantal leden regelmatig op de
Noordzee branding varen en/of wildwatervaren in de
Ardennen. Andere leden zoeken het "grote water" op,
zoals de Randmeren het IJsselmeer of de
Waddenzee. De leden varen in kajaks en in
Canadezen (open kano's).
De vereniging heeft vanaf april tot oktober een vaste
clubavond op woensdagavond vanaf 19:15 uur.
Jeugdleden varen op zaterdagochtend, ouders
kunnen ook meevaren. Toertochten staan op de
website, facebook pagina en op het prikbord in het
clubhuis. Nieuwe leden die nog geen eigen kano
hebben kunnen een verenigingsboot, peddel en
zwemvest gebruiken.

Clubhuis

Wat doen we?

De Vereniging
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Natuurlijk heel veel varen
Openingstocht
Midzomeravond tocht
Vaaravond op woensdag vanaf 19:15 uur
Toertochten bij andere verenigingen
Trainingen voor de jeugd op
zaterdagmorgen vanaf 10:30 uur
Jeugdkamp
Kanopolo
Instapavonden
Zwembadinstructie in de wintermaanden
Branding varen
Wildwatervaren in de Belgische Ardennen
Rondje Venen
Barbecue
Diplomering WSV examen A en B
En vooral veel gezelligheid.

Lidmaatschap
Iedereen kan lid worden van de vereniging. Natuurlijk
moet je kunnen zwemmen. Men is voor het hele
kalenderjaar lid van de Vereniging en het
WaterSportVerbond. Bij tussentijdse opzegging krijg je
géén contributie of stallingsgeld terug.
Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen vóór 1 december per E-Mail of brief bij de
Ledenadministratie: ledenadministratie@kvdrv.nl

Adres:
Herenweg 196, 3645 DV Vinkeveen
E-Mail: info@kvdrv.nl
Rekeningnummer:
NL87 INGB 0006 2179 00
KvK nummer: 40481804
Stalling:
Leden kunnen één of meerdere kano’s bij het
clubhuis stallen, hierbij geldt wel vol=vol. Het
stallen is voor eigen risico. Je kunt je tegen
eventuele risico’s, zoals schade en diefstal,
verzekeren.
Bereikbaarheid:
Het clubhuis is met de auto goed te bereiken vanaf
de provinciale weg N201 Uithoorn – Hilversum,
afslag Vinkeveen.
Vanuit de richting Hilversum:
Onder aan de afslag rechtsaf. Na 100 meter rechts is
het clubhuis. Je kunt parkeren op het grind achter het
clubhuis.
Vanuit de richting Mijdrecht:
Onder aan de afslag linksaf onder het viaduct door.
Na 100 meter rechts is het clubhuis. Je kunt parkeren
op het grind achter het clubhuis.
Openbaar vervoer:
Lijn 121, 126 en 130 stoppen bij het viaduct.

