Ferieniging doarpsfeest “De Westereen”

Ledenmutatie: Aanmelding

Geachte heer/mevrouw,
We vinden het fijn u te mogen begroeten als nieuw lid van bovengenoemde vereniging.
De dorpsfeest vereniging organiseert 1 x per 2 jaar een dorpsfeest en in de tussenliggende jaren
activiteiten om de inwoners met elkaar te verbinden met sport en/of spel. Voor alle duidelijkheid
de dorpsfeest vereniging is niet hetzelfde als dorpsbelang . Die vereniging houdt zich meer
bezig met samenhang en verbinding van het dorp, intern en binnen de gemeente. Beide verenigingen
zijn ontzettend belangrijk voor het dorp en hebben beide het doel om de leefbaarheid in De Westereen
te bevorderen. Veilig voelen, goede voorzieningen hebben en activiteiten hebben waardoor je je thuis
voelt in De Westereen, wie wil dat niet ….. De activeiten zoals het dorpsfeest, straten volleybal
en de verschillende waterspelen bij de jachthaven worden door de vele vrijwilligers van de doarpsfeest
vereniging georganiseerd.
Fijn dat u ons in het doel wilt steunen om De Westereen een levend dorp te houden.

Het bestuur van de vereniging
wordt gevormd door:

Angre Brink, voorzitter
Niek Westerhof, secretaris
Herman de Hoop, penningmeester
Hjerre Boskma, activiteiten
Wessel de Roos, activiteiten

tel. 06-53674809
tel. 0511 446126
tel. 0511 447521
tel. 0511 442957
tel. 0511 444622

De contributie bedraagt per gezin slechts € 5,00 per jaar. Voor uw en ons gemak hebben we besloten
om met ingang van 2019 alleen nog via automatische betaling de contributie te innen.
Bij automatische incasso zal afschrijving plaats vinden in de maand mei of juni.

Activiteiten worden op verschillende wijzen aangekondigd. Via de lokale krant, via facebook en:

www.doarpsfeest.nl

Ferieniging doarpsfeest “De Westereen”

Ja, ik meld me aan als:
 standaard lid € 5,00 p.jaar
 super lid
€ 15,00 p.jaar
 VIP lid
€ 30,00 p.jaar
van de Ferieniging doarpsfeest ‘De Westereen’
( )

Ik machtig de Ferieniging doarpsfeest ‘De Westereen’ de verschuldigde contributie met ingang van
……………… jaarlijks af te schrijven van onderstaand bankrekening nummer.
De vereniging stopt automatische incasso als ik voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk heb
opgezegd. Wijzigingen van banknummer geef ik tijdig door.
Mijn IBAN nummer is:

……………………………

Naam:

…………………………………………..

Adres:

…………………………………………..

Postcode:

…………… Zwaagwesteinde

bij de …………………. bank

Mijn gezin bestaat uit …… persoon/personen
Email adres:

…………………………………………
Datum: ………………….
Handtekening: …………………..

