Geachte heer/mevrouw,
We vinden het fijn u te mogen begroeten als nieuw lid van bovengenoemde vereniging. Het geeft aan dat
u het ook belangrijk vindt dat we in ons prachtige dorp activiteiten organiseren. Als nieuw lid ontvangt
u binnenkort een sleutelhanger als bewijs van uw inschrijving. Deze sleutelhanger moet u goed bewaren
want hiermee krijgt u o.a. korting bij diverse activiteiten. Let goed op aankondigingen daarover
in de “Westereender” of evt. via affiches. Het ligt in de bedoeling om één keer in de twee jaar een dorpsfeest
te organiseren. We vinden inspraak van de bevolking belangrijk en daarom hebben we gekozen voor een
vereniging. Zo kunt u meedenken en voorstellen doen op de ledenvergadering. Het huidige bestuur van de
vereniging wordt gevormd door:
Angre Veenstra, voorzitter
tel. 0511 447218
Niek Westerhof, secretaris
tel. 0511 446126
Herman de Hoop, penningmeester tel. 0511 447521
Hjerre Boskma, activiteiten
tel. 0511 442957
Wessel de Roos, activiteiten
tel. 0511 444622
De contributie bedraagt per gezin 6,00 per jaar. Echter als u ons helpt om de kosten te besparen en ons een
machtiging geeft om automatisch van uw bankrekening af te schrijven betaalt u slechts 5,00 per jaar.
Het scheelt ons een hoop loopwerk en administratie als we niet elk jaar langs de deuren hoeven te gaan.
Wilt u niet gebruik maken van automatische betaling dan dient u contant te betalen bij inschrijving.
Bij automatische incasso zal afschrijving plaats vinden in de maand mei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wordt lid van de Ferieniging doarpsfeest ‘De Westereen’
( )

Ik wil liever geen automatische betaling en betaal contant. De contributie ad
heb ik contant voldaan.

( )

Ik machtig de Ferieniging doarpsfeest ‘De Westereen’ de verschuldigde contributie met ingang van
……………… jaarlijks af te schrijven van onderstaand bankrekening nummer.
Afschrijving geschiedt in de maand mei. De vereniging stopt automatische incasso als ik voor het
einde van het kalenderjaar schriftelijk heb opgezegd. Wijzigingen van banknummer geef ik tijdig door.
Mijn banknummer is:

……………………………

6,00

bij de …………………. bank

Naam:

…………………………………………..

Adres:

…………………………………………..

Postcode:

…………… Zwaagwesteinde

Mijn gezin bestaat uit …… persoon/personen
Datum: ………………….
Handtekening: …………………..

