Beste kleiduivenschutter in spé!
Wij stellen het op prijs dat je lid wilt worden van onze kleiduiven schietsportvereniging.
Om te kunnen beoordelen of je als aspirant lid kunt worden toegelaten hebben we een aantal gegevens nodig en
dienen een aantal vragen te worden beantwoord.
Deze vragen en gegevens kun je terug vinden in een van onderstaande het aanmeldingsformulier op onze website
onder “lidmaatschap”.
Bent je ouder dan 18 jaar, dan maak je gebruik van het formulier voor aspiranten. Ben je jonger dan 18 jaar, dan het
formulier voor junioren gebruiken.
In het aanmeldingsformulier vind je vragen over je persoon (algemene persoonsgegevens), je persoonlijke
omstandigheden (de eigen verklaring) en een verklaring, dat je op de hoogte bent van onze voorwaarden voor het
lidmaatschap.
Deze formulieren dien je volledig te hebben ingevuld (ben je junior ook dat deel dat door je ouders moet worden
ingevuld) en ondertekend samen met onderstaande stukken naar ons toe te sturen.
Het actuele adres van ons secretariaat zie je hieronder.
Ben je jager, dan dient je een kopie van de geldige jachtakte mee te sturen.
Ben je geen jager, dan dient je een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te sturen. Voor het
verkrijgen van een VOG kun je gebruik maken van een formulier van Justitie. Een formulier kun je aanvragen
via ons link. Als je al lid bent van de KNSA dan is een afschrift van je knsa-pas voldoende.
Ook ontvangen we graag een pasfoto voor onze ledenadministratie.
Voordat we je aanmelding verder afwikkelen dien je je contributie te voldoen.
De contributie over 2019, inclusief entréegeld, bedraagt
voor een hoofdlid
€ 370,-- , de contributie voor 2019 is € 220,-voor een gastlid
€ 340,--, de contributie voor 2019 is € 190,-voor een juniorlid
€ 140,--, de contributie voor 2019 is € 140,--.
Wordt je na 1 juli 2019 lid van onze vereniging dan is de contributie als volgt:
-

Hoofdlid
Gastlid
Juniorlid

€ 270,€ 240,€ 115,-

Je ontvangt dan geen boekje met tien schietrondes, maar met vijf.
( word je niet tot onze vereniging toegelaten, dan ontvang je 95% van het overgemaakte bedrag terug).

Wij verzoeken je dit bedrag over te maken op onderstaande rekening van de vereniging:
KSV de Vosdeel ABN/AMRO 52 79 71 677
IBAN: NL42ABNA0527971677 – BIC: ABNANL2A
Graag zien we je aanmelding tegemoet!
He bestuur van KSV de Vosdeel

KSV de Vosdeel, p/a Kievitspeelweg 23, 6005Rl Weert, email secretaris@vosdeel.nl.

