WANDELSPORTVERENIGING

DE LAATSTE LOODJES
ZAANDAM
OPGERICHT 19 APRIL 1935

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
NAAM: _________________________________ VOORLETTERS:________M/V
ROEPNAAM: ___________________________________________________________________
ADRES: ________________________________________________________________________
POSTCODE: _________________WOONPLAATS: ________________________
GEB. DATUM: _______________ TELEFOON: mobiel nr. 06-___________
vaste aansluiting nr._____________ __
EMAILADRES: ________________________________________________________________
LID VAN EEN WANDELSPORTVERENIGING en/of KWBN: JA/NEE
INDIEN JA, HIER GRAAG HET LIDNUMER:
Wenst lid te worden van wandelsportvereniging De Laatste Loodjes. Hierbij kunt u een keuze maken
uit een gecombineerd lidmaatschap Koninklijke Wandel Bond Nederland en de Laatste Loodjes of
alleen een begunstigend lidmaatschap bij de Laatste Loodjes.


Leden met een gecombineerd, Alles-in-een-pakket, lidmaatschap ontvangen de Wandelvoordeel
pas, de Jaargids evenementen en 5 x per jaar het magazine Wandel.nl.
Op vertoon van de Wandelvoordeel pas ontvangt u diverse kortingen en een korting van minimaal
€ 0,50 per keer bij deelname aan tochten onder auspiciën van de erkende wandelsport bond.
Nieuwe leden ontvangen de Jaargids evenementen tot 1 augustus.
Contributie 2018 = DLL € 8,00 + KWBN € 14,00
totaal € 22,00



Leden met een gecombineerd, Basis, lidmaatschap ontvangen de Wandelvoordeel pas.
Op vertoon van de Wandelvoordeel pas ontvangt u diverse kortingen en een korting van minimaal
€ 0,50 per keer bij deelname aan tochten onder auspiciën van de erkende wandelsport bond.
Contributie 2018 = DLL € 8,00 + KWBN € 9,00
totaal € 17,00



Leden met een, begunstigend, lidmaatschap van de Laatste Loodjes krijgen bij DLL tochten
kortingen en hebben dezelfde rechten en plichten als de andere leden.
Ontvangen geen info of Wandelvoordeel pas van de KWBN.
Contributie 2018 = DLL € 8,00
totaal € 8,00

U hebt een voordeel van € 2,00 , per keer, bij deelname aan onze Midweekse wandelingen.
Het contributiejaar van De Laatste Loodjes loopt van 1 januari t/m 31 december. Tussentijds
aanmelden is mogelijk. Het lidmaatschap gaat in als aan de financiële verplichting is voldaan. U kunt
het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL31 INGB 00 00 9 0 5 2 4 8 t.n.v.
Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes” te Zaandam, onder vermelding van “Contributie
D.L.L. en uw naam.”
Dit formulier graag zo volledig mogelijk ingevuld en eventueel ondertekend retourneren aan de
ledenadministratie DLL, Dhr. A.E. van der Hout, Kemphaanstraat 65, 1531 VC Wormer of per e-mail,
hout09@kpnmail.nl.
PLAATS
15-03-2018

DATUM

HANDTEKENING

