Lid worden van onze vereniging ?
Door het invullen van dit formulier en het aanmelden als lid van onze vereniging helpt u onze vereniging om de natuur in
IJhorst-Staphorst en omstreken te beschermen.
Werkgroepen.
Wilt u zich opgeven als lid van één van de werkgroepen dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de
betreffende werkgroep. De gegevens 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 Roofvogels en Uilen
*
Werkgroep Insecten
• Werkgroep Zoogdieren
*
Werkgroep Natuurreizen
• Werkgroep Ruimtelijke Ordening
*
Werkgroep Projecten
• Redactie “De Scharrelaar”
Doe mee en kom ons helpen in de werkgroepen.
Er zijn 4 categorieën:
lid (€ 14,-/jr) *)
iedereen van 18 jaar en ouder, ontvangt 4x per jaar ons verenigingsblad “De Scharrelaar”
partners (€ 22,-/jr) *) partners die allebei 18 jaar of ouder zijn en allebei lid worden, ontvangen voor 1 persoon 4x per
jaar ons verenigingsblad “De Scharrelaar”
jeugdplus (€ 12,-/jr) *) jeugdlid t/m 17 jaar waarvan NIET meer personen uit het gezin lid zijn, ontvangt 4x per jaar ons
verenigingsblad “De Scharrelaar”;in het jaar dat hij/zij 18 wordt, gaat het lidmaatschap
automatisch over op lid (volwassen)
jeugd (€ 5,-/jr) *)
8 t/m 17 jaar, waarbij ook al iemand anders uit het gezin lid is, ontvangt GEEN verenigingsblad
De Scharrelaar”; in het jaar dat hij/zij 18 wordt, gaat het lidmaatschap automatisch over op lid (volwassen); Ieder
jeugdlid ontvangt 1 of 2 maal per jaar de Nieuwsbrief van de jeugdwerkgroep en mag deelnemen aan alle
jeugdactiviteiten en de jaarlijkse nestkastcontrole.
Een jeugdlid van 15 t/m 17 jaar mag tevens, naar keuze, meedoen met de activiteiten van de overige werkgroepen.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst
e.o.” om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens de inning van de contributie per jaar en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
De onderstaande ingevulde machtigingskaart blijft doorlopend geldig en eindigt alleen;
ten tijde van overlijden van de “betaler”
ten tijde van het opheffen van de “ontvanger” (Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”)
na schriftelijke opzegging van de “betaler” bij de “ontvanger”
na uitschrijving van de “betaler” uit het ledenbestand van de “ontvanger”
De “ontvanger” behoudt zich het recht voor om het bedrag aan te passen aan het jaarlijks door de Algemene Leden
Vergadering vast te stellen contributie. Deze kaart is alleen geldig mits het onderstaande formulier volledig is ingevuld.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de voorwaarden van onze vereniging zoals
vermeld in de statuten, huishoudelijk reglement en privacy reglement (zie onze website).

Aanmelding/Incassomachtiging Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."
Onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen en inleveren bij / of opsturen
naar de ledenadministratie,
Heerenweg 42
7955 PE IJhorst
Gegevens rekeninghouder t.b.v. aanmelding/incasso:

LIDNUMMER: ___________

NAAM:

(niet invullen !!)
_______________________________________________________________________

ADRES:

_______________________________________________________________________

PCWP:

_______________________________________________________________________

GEB.DATUM: ______________________________________
MOBIEL:

GESLACHT:

M / V

TEL.NR:

_____________________________

_____________________________

EMAIL:

_______________________________________________________________________

BEDRAG
:
€ __________________
alleen invullen indien hoger dan minimale bijdrage
IBAN REK.NR: ______________________________________________________________________
Incassomachtiging

HANDTEKENING:

______________________________________ (van ouder bij minderjarige)

PLAATS EN DATUM: ________________________________________________________________
Incassant ID: NL55ZZZ400590910000
Kenmerk machtiging: Contributie per jaar
*) Ik geef hierbij toestemming tot plublicatie in de media van foto’s, gemaakt bij activiteiten.*)
Doorhalen indien NIET van toepassing.

