Lenteweg 3 2960 Brecht
Datum:
Aanvraag tot inschrijving voor lidmaatschap bij Golden Wings vzw
Naam:

Voornaam:

Geboorte Datum:

Geboorte Plaats:

Nationaliteit:
Beroep:
Adres:
Postnummer:

Gemeente:

Tel:

e-mail:

Zendfrequentie(s):
VML nummer:
Ik vlieg met: Vliegtuig

Heli

Zwever

Gelieve expliciet te vermelden indien u niet wenst dat andere leden uw adres en/of mail
gegevens kennen.

-18 jaar
+18 jaar

Club lidgeld Golden Wings vzw
72,00 €
72,00 €

Bij aansluiting na 1 Augustus
36,00 €
-18 jaar
36,00 €
+18 jaar

Verplicht lidgeld VML
12,00 €
34,00 €

Totaal te betalen
84,00 €
106,00 €

12,00 €
34,00 €

48,00 €
70,00 €

Na storting van het lidgeld op rekening Nr 220-0413047-57 worden mijn lidkaart en
registratieklever toegestuurd voor lidmaatschap tot het einde van het lopend kalenderjaar.
Dit bedrag is jaarlijks betaalbaar op naam van Golden Wings vzw.
Na inzage van het clubreglement, verbind ik mij akkoord het reglement na te leven voor
ieders veiligheid.
Deze inschrijving dient volledig ingevuld en ondertekend teruggestuurd te worden aan
bovenvermeld adres of afgegeven aan een bestuurslid.
Voor akkoord,
Naam en Handtekening

Formulier bezorgen of terugsturen naar de secretaris: Luc Wuyts Dr. M. Timmermanslaan 54 2170 Merksem

Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien u nog geen lid bent van het V.M.L.

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP V.M.L .v.z.w.
VERENIGING VOOR MODELLUCHTVAARTSPORT v.z.w.
VOLLEDIG INGEVULD AAN HET SECRETARIAAT VAN V.M.L. TERUGZENDEN (DRUKLETTERS A.U.B.)

Naam : …………………………………..………Voornaam : ………………..…………….
Adres : ………………………………………..…………………n°……..…bus .….
Postnummer : …………….. Gemeente : ………………………………..
Geboren te : …………………………………..…..op
NATIONALITEIT : …….
Schrappen wat niet van toepassing is : Geslacht : M - V
Lid van een andere sportclub : JA - NEEN
Tel : ..……../………..………………….…. identiteitskaartnummer : ……………………………
Inschrijving via modelluchtvaartclub : Modelvliegclub

Golden Wings v.z.w.

V.M.L.Clubnummer : 91

Wenst aan te sluiten bij VML en zal zich ertoe verbinden de statuten en reglementen na te
leven.
Datum

HANDTEKENING CLUBSECRETARIS

HANDTEKENING CLUBLID

RWD01/10

Formulier bezorgen of terugsturen naar de secretaris: Luc Wuyts Dr. M. Timmermanslaan 54 2170 Merksem

