ALGEMENE VOLKSTUINEN VERENIGING VLIJMEN

Inschrijfformulier
Naam en voorletters: ___________________________________________
Adres en postcode:
___________________________________________
Telefoon en e-mail: ___________________________________________
Ik wil graag een tuin huren van (doorstrepen wat niet van toepassing is):
 120 vierkante meter (standaard)
 60 vierkante meter (er zijn slechts enkele halve tuinen beschikbaar)
Ik ga akkoord met het gebruik van bovenstaande persoonlijke gegevens binnen de vereniging.
JA/NEE
(Ter verklaring: in de kantine ligt een groene map voor iedereen ter inzage met daarin o.a. vermeld:
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).
Het is gebruikelijk dat wanneer leden langdurig ziek zijn of anderszins getroffen, uit naam van de
vereniging worden bedacht met bezoek.
Stel u daar prijs op?
JA/NEE
Handtekening:
Datum:

____________________________
____________________________

Aan het lidmaatschap zijn inschrijfkosten verbonden van € 15,00 die u bij inschrijving dient te betalen.
Verder hanteren wij een borg van € 35,00, die betaalt dient te worden op het moment dat u een tuin
krijgt toegewezen. Na betaling ontvangt u een sleutel van het volkstuinencomplex en tevens een
afschrift van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging (deze laatsten indien
mogelijk per e-mail).
Bij het beëindigen van het lidmaatschap ontvangt u de borg van € 35,00 retour, op voorwaarde dat u
uw tuin leeg en schoon oplevert (dit ter beoordeling van de onderhoudscommissie en het bestuur).
Naast boven genoemde kosten betaalt u ook de jaarlijkse contributie van uw tuin. In 2017 bedraagt de
contributie € 0,30 per vierkante meter. Voor een standaard tuin van 120 vierkante meter bedraagt de
contributie € 36,00 per jaar.
Alle bedragen kunnen worden betaald bij de penningmeester Ineke van Hirtum (adres
De Schoolmeesterstraat 8. 5251 WR Vlijmen) of via het rekeningnummer van de vereniging
NL27 RABO 0154 7116 59 ten name van Algemene Volkstuinen Vereniging Vlijmen.
Ook is het mogelijk om een automatische incasso af te geven. Wilt u op deze manier betalen, vul dan
hieronder uw gegevens in:
Bankrekening (IBAN):_____________________________________________
Ten name van: ___________________________________________________
Ik ben akkoord met het automatisch incasseren van inschrijfkosten, borg, jaarlijkse contributie en
eventuele kosten voor de mestbestelling
JA/NEE
Dit inschrijfformulier levert u in of stuurt u op naar:
Chiel van Oevern, Beneluxlaan 63, 5251 LD te Vlijmen, tel. 06-37178534
E-mail: 2epenningmeester@volkstuinvlijmen.nl
Zodra wij als vereniging voor u een tuin beschikbaar hebben, nemen we contact met u op.

