
AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP / DONATEUR

Voornaam, Voorletters Man/Vrouw*

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer (vast/mobiel)                        /

Geboortedatum

Email-adres

Datum aanmelding

Ik wordt lid/donateur* van de ATB-Vereniging-Oldebroek per datum aanmelding (zie hierboven) en  
stem in met de statuten van de vereniging.

Ik ga er mee accoord dat betaling van de contributie alleen mogelijk via automatische incasso.  
Het incassoformulier is onlosmakeiijk verbonden aan dit inschrijfformulier. 
Indien u niet via een automatische incasso wil betalen bestaat er ook de mogelijkheid om het
bedrag contant te voldoen bij inlevering van het aanmeldformulier.
Stuur altijd het ingevulde incassoformulier mee, zowel via automatische incasso als betaling contant!

De Algemene LedenVergadering heeft besloten dat ieder lid tenminste eenmaal per jaar wordt 
opgeroepen om vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten 
VUL DAAROM HET BIJGEVOEGDE VRIJWILLIGERSFORMULIER VOLLEDIG IN.

Omcirkel in onderstaande tabel op welke wijze u lid wenst te worden. De mogelijkheden staan 
ook vermeld op onze websitewww.atb-vereniging-oldebroek.nl, onder de titel 'lid worden'.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

ATB-Vereniging-Oldebroek
Hoofdlid                    

(vanaf 16 jaar)
Gezinslid (alleen 
i.c.m. hoofdlid)

Jeuglid                     
(8 t/m 15 jaar)

Jeugdlid                            
(5 t/m 7 jaar) Donateur

Subtotaal

€ 70,-- € 40,-- € 35,-- € 15,-- €............. €

NTFU

2018 sept 18 - dec 19 2018 sept 18 - dec 19 Dubbellid, ook 
elders NTFU-lid

Subtotaal

€ 35,-- € 53,-- € 32,-- € 48,-- €3,-- €

Al basislid via andere vereniging of ongevallenverzekering:
Basislid KNWU € 11,50 Wedstrijdlicentie zelf aanvragen op Mijn KNWU Subtotaal

http://mijnknwu.knwu.nl €

Totaal: €

bij vragen: neem contact op met de secretaris of penningmeester.

Datum: Handtekening
(indien minderjarig dan handtekening ouder/voogd)

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar de secretaris:

Jan van Boven, Morelissenstraat 11, 8095 PX 't Loo Oldebroek

of inleveren in de kantine van de ATB vereniging Oldebroek. 2018-10

Hoofdlid Gezinslid

Eigen aanvraag bij KNWU is € 23,--

KNWU: Wordt standaard aangevraagd bij jeugdlid i.v.m. verzekering.
JA          /          NEE


