
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

De statuten kunt u nalezen op www.buurtverenigingdehoef.nl of opvragen via info@buurtverenigingdehoef.nl 
 

Buurtvereniging “De Hoef”, postadres: Duinstraat 3B 4631 KR Hoogerheide 
 

e-mail: info@buurtverenigingdehoef.nl   website: www.buurtverenigingdehoef.nl 

 

  

WORDT NU LID VAN BUURTVERENIGING “DE HOEF” 

Wilt u deelnemen aan de verschillende, leuke, interessante activiteiten die georganiseerd worden door 

Buurtvereniging “De Hoef”? Wilt u graag onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Woont u in de wijk “De Hoef”? 

Twijfel dan geen moment en wordt lid van Buurtvereniging “De Hoef”! 

U kunt lid worden door u in te schrijven. Inschrijving kan op twee manieren: 

1. Door de achterzijde van dit formulier in te vullen en in de bus te doen bij de secretaris, Jasmijn Van Gils 

(adres: Duinstraat 3B 4631 KR). Of  

2. Door een kopie per e-mail te sturen naar info@buurtverenigingdehoef.nl. Vermeldt in uw e-mail uw naam, 

adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, de samenstelling van uw 

huishouden (alleenstaand, gezin/samenwonend), eventueel het aantal kinderen met namen en geboortedata 

en akkoord met automatische incasso. 

 

Contributie: 

De buurtvereniging maakt voor het organiseren van haar activiteiten gebruik van contributiegelden. De kosten voor 

het lidmaatschap bedragen per jaar: 

€ 7,50 per volwassene 

€ 2,50 per kind (t/m 18 jaar) 

 

Betaling geschiedt middels automatische incasso. Door het ondertekenen van het 

lidmaatschapsformulier verleent u, tot wederopzegging, machtiging aan Buurtvereniging “De Hoef” te 

Hoogerheide om van de vermelde bankrekening de jaarlijkse contributiegelden af te schrijven. 
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Buurtvereniging “De Hoef”, postadres: Duinstraat 3B 4631 KR Hoogerheide 

 
e-mail: info@buurtverenigingdehoef.nl   website: www.buurtverenigingdehoef.nl 

 

Ik wil / wij willen graag lid worden van buurtvereniging “De Hoef” te Hoogerheide 

Bewoner 1  Kind 1  

Naam: ...................................................................................  M/V* Naam: ....................................................................  M/V* 

Adres: ...................................................................................  Geb. datum: ............................................................  

Postcode: ..............................................................................  Kind 2  

Geb. datum: ..........................................................................  Naam: ....................................................................  M/V* 

Telefoonnummer thuis: 0164 -  ................................................  Geb. datum: ............................................................  

Mobiel telefoonnummer: 06 -  ..................................................  Kind 3  

E-mailadres: ..........................................................................  Naam: ....................................................................  M/V* 

IBAN-nummer: .......................................................................  Geb. datum: ............................................................  

Gezinssamenstelling:  
alleenstaand/samenwonend/gehuwd/anders* nl: 

Kind 4  

 ............................................................................................  Naam: ....................................................................  M/V* 

Bewoner 2  Geb. datum: ............................................................  

Naam: ...................................................................................  M/V*   

Geb. datum: ..........................................................................  Ondertekening  

Mobiel telefoonnummer: 06 -  ..................................................  Datum: ...................................................................  

E-mailadres: ..........................................................................  
Handtekening: 
 
A.u.b. op onderstaand adres inleveren bij Jasmijn van Dijk.  
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