Procedure aanmelding nieuwe CAR leden
Toekomstige leden komen eerste kennismaken en krijgen uitleg en een rondleiding van iemand van
de CAR commissie. Wanneer zij dit willen kunnen zij eventueel nog proef roeien in de bak.
Wanneer zij zich vervolgens willen aanmelden volgt een intake gesprek met de kandidaat roeier.
Wanneer deze minderjarig is of onder begeleiding gesteld dienen de ouders, voogd of verzorger bij
het gesprek betrokken te worden.
Dit gesprek vindt plaats met een arts van de vereniging en met iemand van de CAR commissie.
Hierbij worden op een intake formulier algemene gegevens genoteerd zoals aard van de beperking,
medicijn gebruik e.d. en eventuele bijzondere maatregelen die ten aanzien van het roeien gelden
zoals bijvoorbeeld het dragen van een reddingsvest.
De kandidaat-roeier dient tevens het roeipaspoort aan te schaffen. Hierin worden de belangrijkste
gegevens van de deelnemer genoteerd. Dit paspoort blijft in bezit van de deelnemer, die het
wekelijks bij de instructie meeneemt. De instructeur kan hierin zien wat de eventuele
veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten zijn die ten aanzien van de deelnemer gelden, en wat de
de voortgang van de instructie is. Aan het eind van de les schrijft de instructie de voortgang van die
week op.
De kandidaat roeier wordt tijdens het intakegesprek verteld dat nieuwe leden zich aan moeten
melden via de website van Het Spaarne en dat hij/zij bij de aanmelding aan moet geven dat het om
instructie via de CAR gaat. Tijdens de intake dan wel het aanmeldgesprek wordt ook duidelijk
aangegeven dat er nog niet met instructie gestart kan worden zolang de formele aanmelding met
handtekening nog niet binnen is bij het leden secretariaat van Het Spaarne. Dit is ook
verzekeringstechnisch belangrijk.
De CAR meldt de naam van een nieuwe kandidaat bij het ledensecretariaat zodat de aanmelding ook
daar in de gaten gehouden kan worden. Het ledensecretariaat meldt de CAR commissie (Carla als
voorzitter nu) wanneer de formele aanmelding binnen is.
Zodra de formele aanmelding binnen is en de CAR dit van de ledensecretaris heeft doorgekregen,
kunnen de toekomstige leden gaan roeien (niet eerder!!). Dus het is zaak dat zij de aanmelding ook
snel doen.
De roeier begint met een proefperiode van 3 maanden. De proefperiode start zodra de roeier begint
met instructie. De CAR geeft dit dan door aan het ledensecretariaat. De proefperiode kost € 50,--. Dit
wordt verrekend met het lidmaatschapsgeld, indien de roeier lid wordt.
De CAR commissie houdt de vinger aan de pols of de leden door willen of niet.
Na 3 maanden proefperiode wordt een nieuwe roeier automatisch lid van Het Spaarne. Als hij/ zij
toch wil afzien van een lidmaatschap moet dit binnen de proefperiode van drie maanden via de mail
bij de CAR en de ledensecretaris worden aangegeven.
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