Model Aero Club Herentals vzw
Secretariaat: Nevelsteen Pieter – Biezenstraat 2, 2250 Olen
Email: info@mach-vzw.be

Aanvraagformulier tot aansluiting
Naam: .………………………………………………………. Voornaam: .………………………………………………….
Straat: ……………………………………………………….. Nr: …………………………. Bus: ………………………….
Post nr: ……………………………………………………… Gemeente: …………………………………………………..
Geboorte Plaats: ……………………………………………

Geboorte Datum: ……………/………………../…………..

Rijksregisternr.: ………………………………..………. Nationaliteit: …………………………………………………
Nr. identiteitskaart: ……………………………………………………… Beroep: …………………………………
Telefoon nr: …………/……………………………………… Bankrekening nr: ………-…………………………..-……...
Email:

………………………………………………………... Wat is uw voorkeur frequentie: ……………………………

VML nr: ………..-………….-……………………………………….Bent u lid bij een andere sportclub: ……………………
Zo ja, bij welke club: ……………………………………….. Veiligheidsbrevet-A:

Ja - Neen

Houder van vrijetijdspas: Ja - Neen
Ik heb kennis genomen van het reglement van inwendige orde (meegeleverd in bijlage) en verklaar deze te zullen naleven.
Tevens heb ik kennis genomen dat het bestuur van M.A.C.H. vzw. mij een ander frequentie kan toewijzen.
Hierbij voeg ik een pasfoto en € 65,00- ; zijnde 25,00- EUR administratiekosten en € 40,00 lidgeld (voor jongeren t.e.m. het
jaar dat zij 18 jaar worden); of € 115,00- ; zijnde 25,00- EUR administratiekosten en € 90,00 lidgeld (voor alle andere
personen).
Alle nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst gezet en behandeld op de eerst volgende maandelijkse bestuursvergadering.
Aanvraag tot aansluiting bij M.A.C.H. vzw. gedaan te Herentals op: …………./……………../……………….
Handtekening aanvrager
Vak voorbehouden aan het bestuur.
Aanvraag ontvangen op: …….../…………../……………. Ontvangen van ……………,………€ op ………./………../…………
Wachtlijst: Ja / Nee
Junior / Senior: ………………………………………………………………….
Naam Bestuurslid: ………………………………………...

Ontvangstbewijs voor aanvrager.
Ondergetekende ……………………………………………., bestuurslid van MACH vzw, verklaard ontvangen te hebben
van ……….……………………………………………………; …………….,……….€ ; zijnde 25,00 € administratiekosten
en ……………..,………. € lidgeld.
Alle nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst gezet en behandeld op de eerstvolgende maandelijkse bestuursvergadering.
NOTA:
Aanvragen die onvolledig zijn ( geen lidgeld bijgevoegd, geen pasfoto of onvolledig ingevuld, worden niet aanvaard ! )
Datum: …………../……………/……………….

Handtekening bestuurslid: …………………………………………………
Website: www.mach-vzw.be

Postadres: MACH vzw – p/a – Biezenstraat 2 , B2250 Olen
Maatschappelijke Zetel: M.A.C.H. vzw – Proostenbos – B2200 Herentals

