Aanmeldingsformulier lidmaatschap kindertuinen

VERENIGING TUINRECREATIE VEENDAM
een eigen tuin leuk en gezond

Aanmeldingsformulier lidmaatschap (Jeugdtuinen)

Met ingang van: 31 maart 2017

Persoonlijke Gegevens
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Adres - huisnummer
Postcode - woonplaats
Telefoonnummer

Tel:

Mobiel:

Tel:

Mobiel:

Persoonlijke Gegevens Ouders / Verzorgers
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Adres - huisnummer
Postcode - woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Oppervlakte tuin

O - 0 m²

Datum: 31 maart 2017

Handtekening:

O - 20 m²

O - 40 m²

Verklaring
Tevens verklaar ik op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement., waarin de rechten en plichten van leden
omschreven zijn, is te zien op de website. www.detoene.nl
betalingsgegevens
Wijze van betaling:

O automatisch

Datum: 31 maart 2017

Handtekening:

O rekening

Secretariaat: t.n.v. Dhr. C. Westerborg - Van der Leeuwstraat 28 - 9602TE Hoogezand Bankrelatie: Rabobank - Rekeningnummer NL02RABO0308067363 t.n.v. Vereniging Tuinrecreatie Veendam.
Opmerking: tuinseizoen is van: vanaf april t/m oktober
Voorkeur welke dagen
Dinsdagmiddag vanaf 16:00 uur O Woensdagmiddag vanaf 15:30 uur O
Vereniging Tuinrecreatie Veendam

Zondagmorgen vanaf 10:30 uur O
Jan 2017/HN

Aanmeldingsformulier lidmaatschap kindertuinen

Tarieven
Jaarlijkse kosten met een tuinoppervlak van 20 m².
Lidmaatschap: € 20,00.
Tuinhuur: € 3,00
Gebruiksmiddelen: € 12,00. (Leermiddelen, meststoffen, zaden, plantmateriaal en gebruik van gereedschappen)
Totaal: € 35,00
Jaarlijkse kosten met een tuinoppervlak van 40 m².
Lidmaatschap: € 20,00.
Tuinhuur: € 6,00
Gebruiksmiddelen: € 15,00. (Leermiddelen, meststoffen, zaden, plantmateriaal en gebruik van gereedschappen)
Totaal: € 41,00.
Jaarlijkse kosten zonder tuin
Lidmaatschap: € 20,00.
Aanmelding kan alleen geschieden door dit formulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar het secretariaat, t.n.v. Dhr. C. Westerborg - van der Leeuwstraat 28 - 9602TE - Hoogezand. Dit formulier is te verkrijgen in
het clubhuis “De Schoele”, of te downloaden van de website.
Het Huishoudelijk reglement, waarin de rechten en plichten van leden omschreven zijn, is te zien op de website.
www.detoene.nl

Betalingen
U kunt ook in meerdere termijnen betalen ?
de contributie op of rond de volgende data worden afgeschreven:
Uiteraard is het betalen in 1 termijn kosteloos. Om leden gemak te bieden is het betalen in 2 termijnen ook kosteloos. Geef je er toch de voorkeur aan om in 3 termijnen te betalen, dan worden er jaarlijks 5 euro administratie kosten in rekening gebracht.

Vrijwilligerswerk
Tot slot: vrijwilligerswerk
Vereniging Tuinrecreatie Veendam kan niet bestaan zonder enthousiaste vrijwilligers. U wordt verzocht hieronder
aan te geven, of u bereid bent, een taak op u te nemen. Vanuit het bestuur zal contact met u worden opgenomen om
uw interesses te bespreken.
Ja, ik heb belangstelling voor:
O Pr-werk
O Vrijwilliger
O omgevingscommissie
O Redactie
O Kascommissie.

Vereniging Tuinrecreatie Veendam

Jan 2017/HN

