Aangesloten bij de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

INSCHRIJFFORMULIER 2018
Hierbij wil ik mij aanmelden als lid van vogelvereniging Vo.V.O.S.

; ………………………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………….……………………..…………
; …………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………..…………………………………………...….……
; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….….……..
; …………….……………………………………………….…………………………
; ………….…… - …………….…… - …….……………………………….……
Tel. nr.
; ………………………………………………………….………….
Mobiel tel. nr.; ...............................................................................
E-mail adres ; ………………………………….........................................................................……………..................
Naam
Adres
Woonplaats
Postcode
Geb. datum

□ A-lid
□ t/m 16 jaar jeugdlid
□ B-lid

(lid Vo.V.O.S. + NBvV)

(Juiste vakje aankruisen a.u.b.)

(lid Vo.V.O.S. + NBvV)

(Juiste vakje aankruisen a.u.b.)

(alleen lid Vo.V.O.S.)

(Juiste vakje aankruisen a.u.b.)

Als A-, jeugd-, of B-lid ontvangt u ± 7 maal per jaar ons contactblad, de A- en jeugdleden ontvangen tevens maandelijks
het blad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

Bent u eerder lid geweest of bent u nog lid van een vogelvereniging; ja / nee *
Zo ja, welke ; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bent u daar nog lid; ja / nee * Blijft u daar lid; ja / nee *
* wat niet van toepassing is doorstrepen aub.
Vanaf welk jaar bent u lid van de NBvV; ………………………………………………………………………….
Contributie voor 2018 bedraagt;
(contributie geldt per kalenderjaar)

€ 35,-. voor een A-lid.
€ 17,50 voor jeugdleden (t/m 16 jaar).
€ 20,-. voor een B-lid.
(Als B-lid wordt u niet ingeschreven bij de NBvV en kunt u dus geen ringen bestellen.).
Na acceptatie van u aanmelding wordt de verschuldigde contributie afgeschreven.
Contributie kan uitsluitend per machtiging worden voldaan.
Hierna worden de A- en jeugdleden opgegeven bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient
voor 1 december voorafgaand aan het daaropvolgende nieuwe contributiejaar schriftelijk of per mail
(ledenadministratie@vovos.nl ) aan de ledenadministratie te gebeuren.
Ik machtig vogelvereniging Vo.V.O.S. tot wederopzegging om jaarlijks de verschuldigde contributie
van het volgende;
Rek. nr.; IBAN…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giro nr.; IBAN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
af te schrijven.
Ledenadministratie;
A. Hoekstra
Handtekening
Toevlucht 14
Indien minderjarig
1715 KH Spanbroek
ook handtekening
…………………………………………………….……………….…………………………………………………
Tel. 0226-351801
ouder of voogd.
Verdere inlichtingen; ledenadministratie@vovos.nl
©Vo.V.O.S. 2018

