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ja / nee

per maand : € 4,08

€ 0,00

AANMELDINGSFORMULIER   (Alle blauwe velden invullen a.u.b.)

Ondergetekende

Bondsnummer

FOTOCLUB OLDENZAAL

Aangesloten bij de Fotobond B.N.A.F.V.

voornaam (voluit) Achternaam

Adres :

Postcode en Woonplaats :

Mijn niveau is :     gevorderde  /  beginner

Meldt zich aan als lid van Fotoclub Oldenzaal en is daardoor tevens lid van de Nederlandse Fotobond

Waarom wil je lid worden :

Telefoon en emailadres :

Geboortedatum :

IBAN nummer :

Heb je er bezwaar tegen, dat jouw gegevens bekend worden bij andere leden?

Hij / zij geeft de penningmeester van Fotoclub Oldenzaal toestemming om de contributie jaarlijks in de 

maand januari te innen van bovengenoemde rekening d.m.v. automatische incasso. 

Welke verwachtingen heb je 

van onze club :

Specialisatie :

Vul hier het aantal maanden in (in cijfers)  :

nog te betalen (zie hieronder in geel) :

De contributie bedraagt € 49,00 per jaar. Word je lid in de loop van het jaar, dan betaal je het 

aantal maanden van het jaar dat nog over is. 

Plaats Datum Handtekening

Dit bedrag moet je zelf overmaken naar IBAN : NL39 INGB 0004 4412 39 t.n.v. Penningmeester 

FC Oldenzaal (Nadat het geld binnen is, ben je lid en word je aangemeld bij de Fotobond.)

Ingeschreven bij K.v.K. Oost Nederland te Enschede onder 

nummer 40076784

Na invulling en ondertekening formulier opsturen naar  : secretaris@fcoldenzaal.nl

Door lid te worden van onze club, heb je er geen bezwaar tegen, dat foto's, gemaakt tijdens 

bijeenkomsten of clubuitjes, worden gebruikt ter illustratie van het verslag van die bijeenkomst cq 

clubuitje en dat deze worden geplaatst op de website van FCOldenzaal (zie onze website).

Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. Opzeggen is steeds 

mogelijk tot uiterlijk 15 december van het jaar. (dit i.v.m. de afdracht aan de fotobond).


