Aero Club Heemskerk
Rameaustraat 2
1962 CA Heemskerk
Tel: 0251-243077 (dinsdag en donderdag na 19:00 uur)
E-mail: info@aeroclubheemskerk.nl
Internet: www.aeroclubheemskerk.nl

Lid nr...............

Aanmeldingsformulier donateur
Achternaam

Voornaam

Adres

Woonplaats

Postcode

Tel. mob

Geb. datum

Tel. werk

Tel. thuis

IBAN nr

Beroep
Email adres

Datum aanmelding

Uw donatie bedraagt minimaal 25.00 euro per jaar, na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u jaarlijks een
factuur voor de jaarlijkse bijdrage met éénmalig de inschrijfkosten.
Als donateur ontvangt u meerdere malen per jaar onze nieuwsbrieven en heeft u recht op 3 vluchtdagen per jaar.
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer W.A. dekking

Indien verzekerd via K.N.V.v.L. reg. nr.
Indien u niet bent verzekerd via K.N.V.v.L., controleert u dan of u in uw WA-polis bent verzekerd tegen schade
veroorzaakt met of door modelvliegtuigen.
Gaarne een kopie van de WA-polis en pasfoto bij de inschrijving bijvoegen.
U dient tijdens het vliegen te allen tijde minimaal WA verzekerd te zijn, en tekent bij inschrijving hier dan ook
voor dat u verzekerd bent!

Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor voeren van de (financiële)
administratie van de Aeroclub Heemskerk.
Ik ga akkoord met het privacy beleid van Aeroclub Heemskerk zoals omschreven
op: www.aeroclubheemskerk.nl/privacy
Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens onze bijeenkomsten, evenementen, activiteiten,
wedstrijden ed van leden van Aeroclub Heemskerk en het gebruik hiervan op onze website en sociale media.

Handtekening
Seniorlid :

Jeugdlid :

Ouder :

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart het lid tevens akkoord te
gaan met het huishoudelijk reglement en de statuten.

Aero Club Heemskerk
Rameaustraat 2
1962 CA Heemskerk
Tel: 0251-243077 (dinsdag en donderdag na 19:00 uur)
E-mail: info@aeroclubheemskerk.nl
Internet: www.aeroclubheemskerk.nl

In te vullen door secretaris:
Lidmaatschap nummer :
Datum inschrijving :

Behandeld in bestuurs vergadering :
Overhandigde stukken :
Brief bevestiging lidmaatschap
Kopie statuten

Pasfoto

Kopie huishoudelijk reglement
Lidmaatschapskaart
Indeling commissie

U kunt dit formulier met Adobe Reader op de computer invullen.
Druk op onderstaande knop om een geprinte versie in te kunnen leveren bij
Aero Club Heemskerk.

Print

