HEINKEL CLUB
NEDERLAND
Ledenadministratie
H. Aalbers
Weezenhof 6347
6536AS Nijmegen

Geachte Heinkel belangstellende,
Hartelijk welkom bij Heinkel Club Nederland, kortweg HCN.
Als u lid wilt worden van onze vereniging, verzoek ik u om onderstaande lijst in te vullen, te
ondertekenen en terug te sturen. Partnerlidmaatschap is kosteloos maar geeft de partner gelegenheid
eventueel een functie binnen HCN te vervullen.
Ook willen we de bereidheid weten om medeleden eventueel behulpzaam te zijn b.v. bij pech in de
buurt, of met thuisbrengen van een gestrande scooter. Vermelding van eventuele (kleine) technische
hulp en/of beschikbaarheid van een transportaanhanger betekent natuurlijk niet dat anderen recht
hebben op die hulp, maar er eventueel naar kunnen informeren.
De ledenlijst wordt alleen aan de leden verstrekt.
Kijk ook eens op onze website waar veel informatie over onze club te vinden is.
www.heinkelclubnederland.nl
Onze vereniging kent geen inschrijfgeld! De contributie bedraagt jaarlijks slechts € 40,00
Gelieve het totale bedrag à € 40,00 over te maken op :NL51INGB0006904823 t.n.v. Heinkel Club
Nederland.

Hartelijk dank voor uw belangstelling,
namens Heinkel Club Nederland,

Herman Aalbers
Secretaris/ledenadministratie

NL51INGB0006904823t.n.v. Heinkel Club Nederland, K.v.K. 40240668.
Website : http://www.heinkelclubnederland.nl

Aanvraag lidmaatschap Heinkel Club Nederland
Lid

Partner-lid

Naam:

Naam:

Voorletters:

Voorletters:

Geslacht:

Geslacht:

Roepnaam:

Roepnaam:

Geb. datum:

Geb. datum:

M/V

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Mobiel tel:

Fax:

E-mail:

Bovenstaande gegevens mogen aan andere leden beschikbaar worden gesteld:

ja/ neen

Onderstaande gegevens zijn voor de extra vermeldingen in de ledenlijst, waaraan geen rechten door
andere leden kunnen worden ontleend.
Bereid (kleine) technische hulp te geven aan medeleden:

ja/neen

Transport voor Heinkels (aanhanger) beschikbaar:

ja/neen

Gegevens t.b.v. bestuur en commissies (komen niet op ledenlijst)
Heinkel eventueel beschikbaar voor tentoonstellingen/beurzen: ja/neen
Beschikbaar voor standbemanning:

ja/neen (partner neen)

Beschikbaar voor bestuursfunctie:

ja/neen (partner neen)

Beschikbaar voor commissies:

ja/neen (partner neen)

Beschikbaar voor uitzetten van ritten:

ja/neen (partner neen)

Plaats en datum:
Handtekening lid:

Handtekening partnerlid:

Bedankt voor de medewerking,
het bestuur van HCN.
Gebruik de achterkant van deze brief voor eventuele opmerkingen en / of ideeën.

NL51INGB0006904823t.n.v. Heinkel Club Nederland, K.v.K. 40240668.
Website : http://www.heinkelclubnederland.nl

