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Aanmeldingsformulier Theelid 

Ondergetekende vraagt het theelidmaatschap aan van Vereniging Golfclub “De Koepel” met ingang 
van1 

ingangsdatum: __________________ 

Naam: de heer/mevrouw  _____________________________________________________________ 

Voorletters: ___________________ Roepnaam: ___________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________ nr.:  ______________ 

Postcode: __________________ Woonplaats:  ____________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________ Mobiel nr.:  _______________________________ 

Geboortedatum:  ____________________________________________________________________ 

IBAN-rekeningnummer: ________________________________________ BIC nr.:  ________________ 

E-mail:  ____________________________________________________________________________

• Ik ben ermee bekend en stem ermee in dat de vereniging persoonsgegevens verwerkt op een
wijze die is vastgelegd in een privacyverklaring die gepubliceerd is op het openbare gedeelte
van de website van de vereniging en waarvan ik kennis heb genomen. Deze privacy-
verordening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

• Ik heb kennisgenomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van vereniging
Golfclub de Koepel welke te vinden zijn op de website: www.golfclubdekoepel.nl.

• De contributie voor 2021 bedraagt € 65,- en dient ineens betaald te worden. U ontvangt
hiervoor een factuur.

• U bent voor MINIMAAL 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december.
(Bijvoorbeeld op 1 februari 2021 lid worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december
2022). Voor opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn
vastgelegd (artikel 6: uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar).

1Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap 
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• De financiële bijdragen worden jaarlijks aangepast, bijvoorbeeld met het percentage van de
stijging van de kosten van levensonderhoud.

• Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring.

Handtekening: ________________________________ Datum: _______________________ 

printen en retourneren aan:
Secretariaat Golfclub “De Koepel” 
Rijssensestraat 142A
7642 NN Wierden

Dit formulier volledig invullen, opslaan en daarna mailen naar : 

info@golfclubdekoepel.nl

of 

mailto:info@golfclubdekoepel.nl
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