
JÄSENHAKEMUS

VENEPAIKKAHAKEMUS

Muutos jäsen-/venetietoihin

Varsinainen jäsen

Juniorijäsen

VUOSAAREN VENEKERHO ry, Kalkkihiekantori 5, 00980 HELSINKI

VENE- JA TELAKOINTIPAIKKATIEDOT YLLÄ MAINITULLE VENEELLE (ja apujollalle)    

Suosittelijat VVK:ssa:

Ohjeita:

Vakuutuksen numero:Vakuutusyhtiö (pakollinen):

Haen poijupaikkaa Haen laituripaikkaa

Valm. vuosi (hv:Moott. malli: Teho:

Purjevene:

Veneen nimi:
Rekisterinumero: Purjenumero:

Jäsenyys muissa yhdistyksissä:

Nimi:

Ammatti:

Katuosoite:

Postiosoite: Sähköposti:

Haen telakointipaikkaa Haen jollapaikkaa

Moottorivene: Muu vene/mikä:

Helsinki
Päiväys, 

allekirjoitus ja 

nimen 

selvennys:

Malli:Valmistaja:Valm. vuosi:

Syntymäaika:

Työpuhelin:

VENETIEDOT 

HENKILÖTIEDOT 

Vastuullinen omistaja ellei hakija:

Lisäksi apujolla:

Pituus (m):

Kansalaisuus:

Muut omistajat:

Leveys (m): Syväys (m): Paino (t):

Harrastukset:

Moottorin merkki:

Olen tututustunut Vuosaaren Venekerho ry:n sääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä. Sitoudun noudattamaan 

VVK:n satama- ja telakkaohjesääntöä, suorittamaan määrätyt maksut ajallaan, vakuuttamaan veneeni sekä 

hoitamaan vartio- ja talkoovelvollisuuteni. Sitoudun varustamaan ja katsastamaan veneeni VVK:lla Suomen 

Purjehdus ja Veneily ry:n ohjeiden mukaisesti vuosittain purjehduskauden alussa.

Tulosta ja postita tai lähetä sähköpostilla täytetty hakemus sihteerille yhteystiedot sivulta löytyvään osoitteeseen. 

Sähköpostilla lähetetty hakemus tulkitaan sitovaksi ja allekirjoitetuksi. 

Venepaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ja sitä sekä telakointipaikkaa haetaan aina vuosittain. Telakointipaikka myönnetään 

aina ensisijaisesti VVK:n venepaikalla olleelle veneelle. Satamakapteenit myöntävät vene- sekä telakkapaikat tilan 

sallimissa puitteissa.

Jos ilmoitat muutoksista omissa tai veneesi tiedoissa, valitse "Muutos jäsen-/venetietoihin", täytä nimesi, muuttuneet 

tiedot ja allekirjoituksesi.

Jos vene on yhteisomistusvene ("kimppavene") ja se rekisteröidään sekä sijoitetaan VVK:lle, on kaikkien 

omistajien/käyttäjien oltava VVK:n jäseniä.

Jos haet Vuosaaren Venekerho ry:n jäsenyyttä valitse "JÄSENHAKEMUS" ja jäsenyystyyppi sekä täytä kaikki kohdat 

sekä allekirjoituksesi. Hakemukset hallitus pyrkii käsittelemään kuukausittain.
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