Vrienden van “De Kei” Liessel
Postbus 44
5757 ZG Liessel
www.csdekei.nl

Lidmaatschapsnummer:

Inschrijfformulier.
Lidmaatschap “Vrienden van De Kei”.
Ondergetekende:
Naam:
Adres:

Telefoonnummer
Emailadres:
wil graag lid worden van de “Vrienden van de Kei”.
Doelstelling:
Het lidmaatschap heeft ten doel het actief ondersteunen van de organisatie van carnaval voor Liessel
dmv een jaarlijkse financiële bijdrage. Het verhogen van de sfeer en de sociale verbondenheid, door
met carnaval de vlag te steken. Het vergroten van de groep mensen om het carnavalsfeest en C.s. De
Kei.
U ondersteunt hiermee de instandhouding van een cultureel feest.
Wij bieden U:
-Een lidmaatschapskaart.
-Gratis een vlag die alleen de leden van “Vrienden van de Kei” krijgen.
-Gratis toegang tot een Liesselse avond of een andere avond.
Bepaling door het bestuur van C.s. De Kei en gecommuniceerd via onze website en email.
U moet wel zelf het kaartje af komen halen.
Speciaal voor een gezellige groep mensen die van carnaval vieren houden!
Wij vragen van U:
Een financiële bijdrage van € 25,-/jaar in een normaal carnavalsjaar.
Spelregels:
-Looptijd van het lidmaatschap is 1 jaar en loopt van 11/11 t/m 10/11 van elk jaar.
-Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.
-Wij hebben een grote voorkeur om het lidmaatschapsgeld jaarlijks automatisch te incasseren.
-Tussentijds lid worden is mogelijk voor het gehele jaarlijkse bedrag.
-Wij vragen u te vlaggen met carnaval.
Lid “Vrienden van de Kei”

Handtekening:

Liessel ________(Datum)
Wij danken u voor uw deelname.

Vrienden van “De Kei” Liessel
Postbus 44
5757 ZG Liessel
www.csdekei.nl
Lidmaatschapsnummer:

Incassomachtiging:
□ Ik geef hierbij een machtiging aan vrienden van De kei om jaarlijks de contributie af te
schrijven van onderstaande rekening. Het bedrag wordt omstreeks 11 november geïncasseerd.

IBAN-nummer:
Naam/adres Bank:

_______________
_ __________________

Naam rekeninghouder
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 56 dagen de betaling terug draaien.

Liessel:

(Datum)

______________

Handtekening machtigingsverlener:

Handtekening vrienden van De Kei:

______________________________

________________________

U kunt het formulier ook inleveren bij:
Karin Kersten
Straatsebaan 5b
Jos Hikspoors
Hazelaar 28

5757 PX Liessel
5757 CA Liessel

0619084841
342328

