
 

       secretariaat: 
 De Smalle Zijde 38 b 
3903 LP  Veenendaal 

tel.: 0623062671 

secretaris.modelspoor@gmail.com
http://www.modelspoor.nl 

 Bankrek: NL52INGB0004781087 
       BIC: INGBNL2A 

KvK te Utrecht 40480397 

Aanmeldingsformulier 

De ondergetekende, 

Naam (incl. voorletters):____________________________________________Lid-ID:___________  (niet invullen)   

Voornamen(voluit):____________________________________________Roepnaam:___________________

Geboortedatum:___________________________________________________________________________ 

Adres:___________________________________________________________________________________ 

Postcode:_____________________  Woonplaats:________________________________________________ 

Telefoon:________________________ Mobielnr.:________________________________________________ 

E-mail adres:________________________@ ___________________________________________________ 

meldt zich aan als lid         /  donateur       *)    van de ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. en verklaart, bij 

inlevering van dit formulier, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te hebben ingezien en 

aanvaard (verkrijgbaar bij het secretariaat). De contributie dient vooruit betaald te worden. 

Ondergetekende geeft hierbij  toestemming aan ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. de in dit formulier 

verstrekte gegevens  te gebruiken t.b.v. haar ledenadministratie ( zowel op papier als digitaal) en t.b.v. het 

automatisch incasseren van het door haar te ontvangen contributie-/inschrijfgeld en eventueel overige 

verschuldigde gelden. 

Deze gegevens zullen door ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. niet aan derden worden verstrekt en zullen 

worden verwijderd direct na beëindiging van het lidmaatschap.  

De duur van het lidmaatschap/donateurschap geldt tot schriftelijke wederopzegging. 

Het  Aanmeldingsformulier  met  het  SEPA-Machtigingsformulier  van ModelSpoorwegClub  Veenendaal  e.o. 

vormen één geheel met elkaar. 

Datum:______________________Plaats:_______________________________________________________  

Handtekening:________________________________Handtekening:________________________________ 
        minderjarige tevens handtekening wettelijk vertegenwoordiger 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De contributie bedraagt:  
     

Het entreegeld bedraagt:    
    

Donateursbijdrage is minimaal.€ 50,00 per jaar (geen entreegeld verschuldigd). 
Het (eenmalig) entreegeld is verschuldigd indien men na drie maanden proeflidmaatschap definitief lid wenst te 
worden. Over de proefperiode is wel contributie verschuldigd. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 4 weken v óór beëindiging van een 
betaalperiode.  Schriftelijke opzegging a.u.b. sturen  of mailen naar het secretariaat van de vereniging. 

Bankrek.: NL52INGB0004781087, BIC: INGBNL2A 
ten name van ModelSpoorwegClub Veenendaal e.o. 
Secretariaat: secretaris.modelspoor@gmail.com *) aanklikken/-kruisen wat van toepassing is 

Plak hier een 
recente, 

goedgelijkende 
pasfoto. 

 Deze pasfoto is nodig 
         t.b.v. de  
  lidmaatschapskaart. 

€    55,00  per jaar 
€  110,00  per jaar 

€   12,50 
€   25,00 

Leden t/m 15 jaar, 
Leden 16 jaar en ouder, 

Leden t/m 15 jaar, 
Leden 16 jaar en ouder, 



 Doorlopende machtiging
Ja, Ik machtig ModelSpoorwegClub Veenendaal om tot wederopzegging 
onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven: 

Contributie Senioren:        per jaar € 110,00   of     per kwartaal €  27,50 
Contributie Junioren:        per jaar  € 55,00     of       per kwartaal €  13,75 

   Donatie:        per jaar €  50,00     ander bedrag € ______________ 
Entreegeld is eenmalig voor Senioren € 25,00 en voor junioren € 12,50 en wordt 
gelijktijdig met de 2e contributie inhouding geïncasseerd. 

Contributie en Donaties worden aan het begin van een betaalperiode geïncasseerd. 

Donaties mogen worden afgeschreven vanaf: ________________________________ 
 
Naam:________________________________________________________________

Adres:________________________________________________________________

Postcode:___________________ Plaats:_____________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN):_________________________________________________ 

BIC code van uw bank:___________________________________________________ 

Lid-ID: _______________________ 

Datum:_______________________ 

Plaats: _______________________ 

Handtekening: 

______________________________________ 

Naam Incassant: 
ModelSpoorwegClub Veenendaal 
De Smalle Zijde 38 b 
3903 LP, Veenendaal 
Incassant ID: 
NL86ZZZ404803970000 

Door ondertekening van dit formulier 
geeft u toestemming aan 
ModelSpoorwegClub Veenendaal om 
doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven 
wegens uw aangegane 
lidmaatschap/Donatie en uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van 
ModelSpoorwegClub Veenendaal. 

Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 
8 weken contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
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