Lid worden van onze vereniging?
Voor minimaal € 10,-- per jaar kunt u al lid worden. Dit is een bedrag, dat voor de meeste
mensen nog wel op te brengen is. U krijgt hiervoor 4x per jaar het verenigingsblad “De
Scharrelaar”. Voor jeugdleden t/m 18 jaar waarvan al een ouder, verzorger, broertje of zusje
lid is, kost het lidmaatschap minimaal € 3,-- per jaar, maar dit lid ontvangt hiervoor dan ook
niet het verenigingsblad “De Scharrelaar”.
Om lid te worden kunt u de strook invullen en opsturen naar de ledenadministratie,
of inleveren bij één van de bestuursleden.
Werkgroepen
Wilt u zich vervolgens opgeven als lid van één van de werkgroepen, dan kunt u contact
opnemen met de coördinator van de betreffende werkgroep. De gegevens hiervan vindt u in
“De Scharrelaar” of op de website www.natuurbeschermingsvereniging.nl .
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:
 Jeugdwerkgroep “Weer of geen Weer”
 Werkgroep Nestkastonderzoek
 Werkgroep Ringonderzoek
 Plantenwerkgroep
 Werkgroep Zoogdieren
 Werkgroep Natuurreizen
 Werkgroep Ruimtelijke Ordening
 Redactie “De Scharrelaar”
 Werkgroep Natuurreizen
 Werkgroep Vlinders en Libellen
 Projecten
Doe mee en kom ons helpen in de werkgroepen.
Enkele gegevens, die voor u van belang kunnen zijn:
Ledenadministratie:
Greetje Kroonenburg-Kolk
E-mail: leden@nbvijs.nl
PR, voorlichting en informatie:
Janny Niehoff, Prinses Beatrixstraat 30, 7951 AN Staphorst, tel. 0522-465334
E-mail: PR@nbvijs.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”
Graag in blokletters invullen:
Dhr./Mw.

:………………………………………………………………………………………..

Adres

:………………………………………………………………………………………..

PC+Woonplaats

:…………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

:………………………………………………………………………………………..

geeft zich hierbij op als:*)
Lid (min. contributie € 10,-- per jaar)
Jeugdlid t/m tot 18 jaar met “De Scharrelaar” (min. contributie € 10,-- per jaar)**
Jeugdlid t/m 18 jaar zonder “De Scharrelaar” als er al een gezinslid
“De Scharrelaar” ontvangt (min. contributie € 3,-- per jaar)**
*)
aankruisen hetgeen van toepassing is
**)ontvangt 1x per jaar de Nieuwsbrief met activiteiten van de jeugdwerkgroep. Hij/zij mag
mee met de jaarlijkse nestkastcontrole. Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar
keuze meedoen met de activiteiten van één van de werkgroepen van onze vereniging. Als
hij/zij 19 jaar wordt, gaat het jeugdlid automatisch over naar een lidmaatschap à € 10,-- per
jaar.
Ik betaal nog geen contributie, maar wacht op een acceptgiro.
o
o
o

Handtekening:…………………………………………………………… Datum:………………………………………
Deze bon inleveren bij de ledenadministratie of bij één van de overige bestuursleden.

