WANDELSPORTVERENIGING

DE LAATSTE LOODJES
ZAANDAM
OPGERICHT 19 APRIL 1935

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

NAAM: _________________________________ VOORLETTERS:________M/V
ROEPNAAM: __________________________________________________________
ADRES: _______________________________________________________________
POSTCODE: ________________ WOONPLAATS: _________________________
GEB. DATUM: ______________ TELEFOON:

06 - ______________________

Vast nr. ____ - ________________
EMAILADRES: ________________________________________________________
LID VAN EEN WANDELSPORTVERENIGING en/of KWBN:
JA/NEE
INDIEN JA, HIER GRAAG HET LIDNUMMER: __________________



Wenst lid te worden van wandelsportvereniging De Laatste Loodjes.
U heeft hiervoor 3 mogelijkheden



Donateur van DLL

Contributie : € 8,00



Lid van DLL en het KWBN BASIS – lidmaatschap (1*).
1* = de KWBN Wandelvoordeel pas.

Contributie : € 17,00



Lid van DLL en het KWBN STANDAARD – lidmaatschap (2*)
Contributie : € 22,00
2* = de KWBN Wandelvoordeel pas, Jaargids evenementen en het magazine Wandel.nl



Op vertoon van de KWBN Wandelvoordeel pas ontvangt u diverse kortingen en een korting
van minimaal € 0,50 per keer bij deelname aan tochten onder auspiciën van de KWBN.



U ontvangt gratis, periodiek, informatie van onze vereniging via de DLL-info en het maand programma.



U heeft een voordeel van € 2,00 , per keer, bij deelname aan onze Midweekse wandelingen.
Bondslid en geen lid van DLL krijgen een korting van € 1,00.



De contributie bedraagt voor junioren € 8,00 per kalenderjaar
(jonger dan 18 jaar, gerekend naar de toestand op 1 januari).

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.
De contributie dient VOOR 1 November overgemaakt te worden i.v.m. het aanmaken van de pasjes
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening : NL31 INGB 0000 9052 48 t.n.v.
WSV “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

DATUM
Website: www.wsvdelaatsteloodjes.nl

HANDTEKENING

