
              NEDERLANDSE VERENIGING TE BRUSSEL vzw. 
 
 

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP 

(in te dienen bij het Secretariaat, Leuvensesteenweg 4A, B-3080 Tervuren) 

Ondergetekende, 

Familienaam (bij vrouwen ook de meisjesnaam): ............................................................................. 

Voornamen: ........................................................................................................................................ 

Titulatuur: ........................................................................................................................................... 

Nationaliteit(en): ................................................................................................................................ 

Geboortedatum:................................................................................................................................... 

Functie (indien toepasselijk, naam en adres van bedrijf of organisatie): ........................................... 

............................................................................................................................................................. 

Postcode en woonplaats: ..................................................................................................................... 

Straat en huisnummer: ........................................................................................................................ 

Telefoon (privé): .............................. (zakelijk): ............................GSM: ………………............. 

E-mail: ................................................................................................................................................. 

 

Verzoekt toelating tot de Nederlandse Vereniging als: 

Gewoon lid / buitenlid (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Plaats: ............................................... 

Datum: .............................................. 

Handtekening kandidaat:  

 

Bovenstaande aanvraag tot lidmaatschap wordt ondersteund door de volgende leden: 

 

1) Naam: ……...………………………….. 2) Naam: ……………………………................ 

       Handtekening:      handtekening: 

 

 

In te vullen door Caroline Ernst (Secretaris) 

     Ontvangen op (datum): ..................................................... 

     Geafficheerd op (datum): .................................................  



 
 
Wie kan lid worden? 

Als lid van de vereniging kunnen toetreden alle meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen, 

ongeacht hun nationaliteit. 

Een persoon, die op meer dan 50 kilometer van het verenigingsgebouw woont, kan als buitenlid tot de 

vereniging toetreden. 

Toetredingsvoorwaarden 

Kandidaten dienen Nederlands te spreken. Zij moeten voor het gewone lidmaatschap en het 

buitenlidmaatschap ten behoeve van hun eventuele toelating een aanvraagformulier invullen; de hierop 

vermelde aanvraag kan, nadat het formulier aan de secretaris van de vereniging is toegezonden, slechts in 

behandeling worden genomen, als twee leden (die geen lid zijn van het bestuur) zich blijkens hun 

ondertekening van dit formulier bereid hebben verklaard de aanvraag te ondersteunen. Als u nog geen leden 

kent, wordt u bij uw eerste bezoek aan twee leden voorgesteld. Deze leden begeleiden u het eerste jaar op de 

vereniging. 

Een kopie van het ingevulde aanvraagformulier wordt op het publicatiebord in de lokalen van de vereniging 

opgehangen om de leden in de gelegenheid te stellen van de kandidatuur kennis te nemen. Zij kunnen 

gedurende een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf het ophangen van het aanvraagformulier, 

eventuele opmerkingen over toelating van de kandidaat aan het bestuur kenbaar te maken. 

Contributie 

De contributies voor het kalenderjaar 2021 bedragen:  

Voor gewone leden:  € 224,00 Twee gezinsleden          € 348,00 

Voor buitenleden:      € 75,00 Buitenlid met gezinslid € 108,00. 

Echter: De contributie voor het eerste (kennismakings)jaar is 50% van de hierboven genoemde bedragen. 

Bij tussentijdse toetreding wordt de contributie pro rata vastgesteld. De contributie over het verenigingsjaar 

dient uiterlijk op 1 februari van het verenigingsjaar te worden voldaan.  

Contributies kunnen worden gestort op ons rekeningnummer:  

IBAN:  BE33 4345 1708 2146  BIC: KREDBEBB 

Overige informatie: 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar onze website www.nederlandse-vereniging.be 

In het bijzonder wijzen we op de privacyverklaring waarbij het bestuur ervan uit gaat, dat U zonder 

tegenbericht akkoord gaat met: 

 Het opslaan in onze databank van Uw persoonsgegevens, die u op dit formulier hebt vermeld. 

 De pasfoto en andere foto’s, die tijdens deelname aan clubactiviteiten en andere bijzondere 

gebeurtenissen worden genomen voor leden o.a. via de website toegankelijk worden gemaakt. 

 Het regelmatig ontvangen van berichten over activiteiten inclusief Uw deelname daaraan en 

gebeurtenissen binnen de doelstellingen van de Vereniging. 

 Het gebruik van Cookies indien noodzakelijk voor functionele en analytische doeleinden. 

 

 

http://www.nederlandse-vereniging.be/

