Ondergetekende wenst lid te worden van wsv. F.L.A.L
Achternaam: dhr./mevr.

:

Volledige voorna(a)m(en)

:

Straatnaam + huisnummer

:

Postcode + woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer.

:

E-mail

:

U dient een keuze te maken uit de volgende lidmaatschapsvormen:
*( )Standaardlidmaatschap (zie achterzijde)
*( )Basislidmaatschap (zie achterzijde)
*( )Donateur (Zie achterzijde)
* = aankruisen wat van toepassing is.
N.B.: U dient de contributie voor het lopende jaar eenmalig zelf over te
schrijven naar de bankrekening van wsv. FLAL. Pas in het nieuwe
lidmaatschapsjaar maakt wsv. FLAL gebruik van de door u afgegeven
machtiging.
Ondergetekende heeft de vereiste contributie plus eenmalig € 4,- entreegeld,
overgemaakt op dd.: _________________________
Bankgegevens wsv. FLAL, IBAN: NL65 INGB 0000 7980 33
t.n.v. Friese Lange Afstand Lopers
Aldewei 16, 8711 BT Workum.
Het ingevulde formulier printen en per post versturen naar:
Wsv. FLAL, Aldewei 16, 8711 BT Workum.
____________________________________________________________
Alleen in te vullen door penningmeester FLAL
Aanmeldingsdatum:

_______________________________

Contributie betaald op:

_______________________________

FLAL lidmaatschapsnummer :

_______________________________

Bondsnummer:

_______________________________

_____________________________________________________________
Machtigingskaart:
Ondergetekende
:
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Wandelsportvereniging Friese Lange Afstand Lopers te Leeuwarden om de
verschuldigde contributie af te schrijven van zijn/haar, hieronder vermelde,
bankrekening
Handtekening: ______________________________
Bankrekening nummer: (één cijfer/letter per vakje)

Standaardlidmaatschap:
U wordt lid van FLAL en KWBN met KWBN-pas. U ontvangt het LWP (Landelijk Wandel
Programma’ en het blad ´Wandel.NL´.
U dient zelf voor het lopende jaar de contributie FLAL + KWBN, € 24,50, plus
eenmalig € 4,- entreegeld, over te maken op de bankrekening van de FLAL
Basislidmaatschap:
U wordt lid van FLAL en KWBN met alleen een KWBN-pas. Vooral van toepassing voor
gezinsleden: één tijdschrift en één LWP per huishouden zal vaak genoeg zijn.
U dient zelf voor het lopende jaar de contributie FLAL + KWBN, € 17,00, plus
eenmalig € 4,- entreegeld, over te maken op de bankrekening van de FLAL
Donateur van de FLAL:
Vooral van belang voor degenen die de FLAL een warm hart toedragen, die niet veel
tochten (meer) meelopen, maar bijvoorbeeld wel als vrijwilliger optreden.
U dient zelf voor het lopende jaar de donateurs contributie FLAL, € 6,50, plus
eenmalig € 4,- entreegeld, over te maken op de bankrekening van de FLAL
~~~~~~~~

