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Aanmeldingsformulier voor NVWC-lidmaatschap
(s.v.p. afdrukken en invullen)

Hierbij meld ik mij aan als:

0 lid
0 donateur.

Een lidmaatschap kost 25 euro per jaar er wordt betaald over een volledig kalenderjaar. Wanneer in
een huishouden meerdere personen lid zijn van de vereniging, is het eerste lid volledige contributie
verschuldigd en voor de tweede en volgende leden per persoon is dit extra 10 euro per jaar.
Dit geldt ook voor leden jonger dan 18 jaar (de vereniging kent geen jeugdlidmaatschap). Organisaties
of personen die geen lid willen worden, maar de NVWC wél willen steunen, kunnen zich aanmelden
als donateur. De minimale jaarlijkse donatie is 25 euro. Donateurs ontvangen éénmaal per jaar de
editie van het clubblad met het inhoudelijk en financieel jaarverslag.
Leden ontvangen ca. 4x per jaar ons clubblad: de Hak-al. Als wij dit moeten versturen buiten
Culemborg rekenen we jaarlijks vanaf 2021 15,36 euro extra voor portokosten. U kunt er ook voor
kiezen, als u in het buitengebied woont, om de Hak-al digitaal te ontvangen en per uitgave een link
toegestuurd te krijgen. In dit geval vervalt de postbijdrage. Hiernaast ontvangt u maandelijks per
email ons digitale magazine, de Tsjielp,

Mijn gegevens zijn:
Naam (voorletters/tussenvoegsel/achternaam) :
Adres (straat/huisnummer/postcode):
Woonplaats:
Telefoon:
Mailadres :
Ik woon in buitengebied en wil de Hak-al digitaal ontvangen: Ja/nee
Tsjielp ontvangen: Ja/nee
Automatische incasso: Ja/nee
Indien Ja download u dan via de site het formulier voor de automatische incasso. Indien u niet met
een automatische incasso wilt betalen, dan krijgt u een verzoek tot betalen per email of schriftelijk.
S.v.p. dit aanmeldingsformulier afdrukken, invullen, scannen en per email verzenden naar
ledenadmin(apestaartje)nvwc.nl. Let op:”apestaartje” vervangen door @.
Of verzend het formulier per post naar:
Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Steenovenslaan 20, 4101 AM, Culemborg.
Lukt afdrukken niet, mag u bovenstaande gegevens ook apart in een email of brief vermelden.

