Aan

: Nieuwe leden van de Oranjevereniging Almkerk

Onderwerp

: Lidmaatschap Oranjevereniging

Geachte mevrouw/heer,
Wij stellen het zeer op prijs dat u lid van de oranjevereniging wilt worden.
De oranjevereniging kent 2 soorten lidmaatschappen:
1. gezinslidmaatschap:
- hieronder vallen 2 volwassenen gezinsleden en alle kinderen t/m 15 jaar
- kosten €10 p/jaar
2. individueel lidmaatschap:
- alleenstaanden en kinderen van 16 jaar en ouder
- kosten €5 p/jaar
Wat moet u doen om lid te worden?
U vult bijgevoegd inschrijfformulier in en stuurt het op of u kunt het per e-mail sturen naar:
Ledenadministratie Oranjevereniging Almkerk
p.a.
Anneke van der Meijden
De Borchgravestraat 17
4286 BL Almkerk
0183-402813
ovalmkerk.leden@gmail.com

1. Automatisch betalen
Als u automatisch wilt betalen dan kunt u de bijgevoegde machtiging(en) invullen,
ondertekenen en met het inschrijfformulier opsturen naar de ledenadministratie.
Bij meerdere lidmaatschappen, per lidmaatschap een machtiging invullen.
De contributie wordt dan jaarlijks begin maart afgeschreven.
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan volstaat een berichtje (per telefoon, email of post)
naar de ledenadministratie.

U kunt tot en met 31 maart van elk jaar lid worden, dit i.v.m. de verwerking van de administratie.
Wordt u na 31 maart lid, dan telt dit pas voor het volgende jaar mee.
De lidmaatschapskaarten worden na betaling thuis bezorgd.
Voor informatie over de oranjevereniging kunt u onze website www.oranjevereniging-almkerk.nl
bezoeken.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Oranjevereniging Almkerk

Oranjevereniging Almkerk
Inschrijfformulier
Hierbij geef ik mij/geven wij ons op als lid van de Oranjevereniging
Almkerk.
Bij een gezinslidmaatschap vult u alleen de naam in van degene op wiens
naam het lidmaatschap staat.
Bij meerdere lidmaatschappen op één adres, per lidmaatschap een blok
invullen. (b.v. een gezin met één of meer kinderen van 16 jaar of ouder)
Naam + voorletters
Straat + nr
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Soort lidmaatschap
Wijze van betalen

O Gezinslidmaatschap
O Individueel lidmaatschap
O Automatisch (machtiging invullen en bijvoegen)

Naam + voorletters
Straat + nr
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Soort lidmaatschap
Wijze van betalen

O Gezinslidmaatschap
O Individueel lidmaatschap
O Automatisch (machtiging invullen en bijvoegen)

Naam + voorletters
Straat + nr
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Soort lidmaatschap
Wijze van betalen

O Gezinslidmaatschap
O Individueel lidmaatschap
O Automatisch (machtiging invullen en bijvoegen)

Opsturen naar:
Anneke van der Meijden
De Borchgravestraat 17
4286 BL Almkerk
Of mailen naar:
ovalmkerk.leden@gmail.com

Ondergetekende:
Naam

:

Voorletters

:

Voorvoegsels

:

Straat

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

Geboortedatum

:

Gezinslidmaatschap

:

(2 volwassenen + kinderen t/m 15 jaar)

Individueel lid

:

(één lid, 16 jaar en ouder)

Nr:

-

-

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Oranjevereniging Almkerk om
bedragen wegens contributie Oranjevereniging af te schrijven van:
IBAN
bank/gironummer

:

ten name van

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

-

-

