Maak meer van uw hobby !!
Wordt lid van de Hobbyfluiters
Delden en omstreken
Heeft u belangstelling voor onze vogelvereniging, dan bent u van harte welkom als lid of
donateur.
U kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij een van onze
bestuursleden.
Ook jeugdleden zijn van harte welkom.
Bij deze wil ik graag

Bondslid, dan ontvangt u tevens ons maandblad

worden:

en kunt u ringen bestellen
Verenigingslid

Donateur worden van vogelvereniging “De Hobbyfluiters” .

(aankruisen wat u wenst )
Naam en voorletters

: ……………………………………………………………………...

Adres

: ……………………………………………………………………...

Postcode en Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Geboortedatum

: ……………………………………………………………………...

Telefoonnummer

: ...…………………………………………………………………...

e-mail adres

: ………………………………………………………………………

Handtekening

: …………………………………..

Datum

: …-………-…

Secretaris de Hobbyfluiters : Erik ten Buuren
E- Mail : etenbuuren@telfortglasvezel.nl
tel.: 074-3761707
IBAN NL 08 RABO 0313 3494 87 EUR

2017…………

Delden en omstreken

Blad 2
Welke vogels kweekt u / wilt u kweken?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kost dit?
Bondslid

€. 45,00

per jaar

volwassenen

Bondslid

€. 35,00

per jaar

jeugdleden (tot 18 jaar)

Bondslid

€. 35,00

per jaar

65+

Verenigingslid

€. 20,00

per jaar

volwassenen

Verenigingslid

€. 15,00

per jaar

jeugdleden

Verenigingslid

€. 15,00

per jaar

65+

(tot 18 jaar)

de afdracht van de contributie gaat per automatische machtiging via de bank
Als bondslid ontvangt u eenmaal per maand ons Bondsblad , dit is een informatief blad over het
bondsgebeuren.
Ook worden hierin leerzame stukjes over allerlei soorten vogels, verzorging en advertenties
opgenomen.
Mocht u interesse hebben om eens, voordat u Bondslid wordt, door zo’n blad heen te kijken maak dit
dan even kenbaar bij het inleveren van dit formulier
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IBAN NL 08 RABO 0313 3494 87 EUR

Delden en omstreken

Blad 3 ( tbv. De penningmeester )
Bovengenoemde verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vogelvereniging de
Hobbyfluiters Delden e.o. om jaarlijks het bedrag af te schrijven wegens contributie voor het
lidmaatschap van de Hobbyfluiters.

Het bedrag is: € _________

Uw rekeningnummer. IBAN : __________________________________

Wilt U hieronder invullen op welke naam deze rekening staat?

Naam

: ____________________________________________

Plaats

: _____________________________________________

Datum

:________________________

Handtekening

:_________________________

Banknummer : Rabobank Delden
IBAN NL 08 RABO 0313 3494 87 EUR t.n.v. Vogelvereniging de Hobbyfluiters
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