VOGELVERENIGING ELSENE
NIEUWSTADT
Secretariaat
e-mail: secretariaat@vogelverenigingnieuwstadt.nl
www.vogelverenigingnieuwstadt.nl

Aanmeldingsformulier Kandidaat-lid
Personalia:
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Telefoon mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Gewenste
toetredingsdatum:
Kweeknummer:

*

Bondsregistratie nr:

*

BSN nr.: *

Wetenswaardigheden:
o.a. houder/kweker
welk soort vogels,
etc.
Ter informatie aan de
leden die over het
lidmaatschap moeten
beslissen….

* Indien al bekent, (ook andere bonden) invullen s.v.p. met toetredingsdatum
BSN nr = burger service nummer (voorheen sofinummer)
Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met alle regels en voorwaarden, beschreven in
het huishoudelijke reglement en de verkorte voorwaarden op de volgende pagina.
Datum:

Handtekening:

Procedure “aanmelding Kandidaat-lid” V.V.Elsene:
Bij ondertekening betaalt het kandidaat-lid een startbedrag van € 10,00 ter
dekking van kosten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers.
(3 maanden lidmaatschap bij de NBvV)
Het kandidaat-lid zal door het bestuur worden voorgedragen als nieuw lid
tijdens de eerst volgende vergadering. Conform de verenigingsstatuten
stemmen de leden over de voordracht. De uitslag zal hem/haar zo spoedig
mogelijk worden medegedeeld.
Bij positieve uitslag zal het kandidaat-lid als volwaardig lid worden beschouwd
en als zodanig moeten voldoen aan bovenstaande punten 1 t/m 4.
Het startbedrag zal worden verrekend met de te betalen contributie.
Een exemplaar van het huishoudelijke reglement en een jaarvergaderagenda
zal aan het lid worden overhandigd.
Bij negatieve uitslag zal het kandidaat-lid geen lid worden van V.V. Elsene,
doch wel gedurende 3 maanden lid blijven van de NBvV. Na deze termijn
wordt het lidmaatschap bij de NBVV beëindigd door secretaris.
Het kandidaat-lid kan onmiddellijk ringen bestellen bij de ringencommissaris
conform de geldende bestelprocedure en krijgt de ringen geleverd, ongeacht
de uitslag van de stemming van de leden op de eerstvolgende vergadering.









Rechten volwaardig lid:







Stemrecht tijdens vergaderingen
Ringen bestellen,
Kosteloos deelnemen aan onderlinge tentoonstelling,
Bijwonen feestavond en evt. andere activiteiten.
Lid van Ned. Bond van Vogelliefhebbers en daardoor
Geabonneerd op het maandblad “Onze vogels”.

Plichten (verkort) volwaardig lid
 Elk jaar voldoen aan de contributieplicht.
(Betaling mogelijk tot 2 weken na de jaarvergadering)
 Het regelmatig bijwonen van vergaderingen. Bij verhindering verplicht
afmelden bij leden van het bestuur.
 Present zijn conform het werkschema van de onderlinge te organiseren
tentoonstelling, waarbij het zeer op prijs gesteld wordt vogels te spelen.
 Tevens wordt een dringend beroep gedaan op elk lid om een 3-tal
advertenties op te halen voor TT-catalogus en tombolaprijzen mee te brengen.
 Uitgebreide informatie betreffende diverse regels en besluiten kunt u vinden
in het “Huishoudelijk reglement”.
Leden, die door welke oorzaak dan ook, niet kunnen voldoen aan bovenstaande
verplichtingen worden daarop mondeling en vervolgens schriftelijk op
aangesproken door het bestuur. Vervolgens worden door het bestuur maatregelen
genomen, conform onze statuten en huishoudelijke reglement.
Bij vragen kunt u zich wenden tot:
Secretariaat
E-mail:
secretariaat@vogelverenigingnieuwstadt.nl
Website:
www.vogelverenigingnieuwstadt.nl

