
LIDMAATSCHAPSCONTRACT

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geslacht Man/Vrouw 1

1 Doorstrepen wat niet van toepassing is
Geboortedatum

Adres

Postcode
Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Ingangsdatum

Ik verklaar hierbij dat ik op de hierboven vermelde ingangsdatum lid wil worden van Wandelvereniging
Ambulare en ik ga akkoord met de voorwaarden zoals die vermeld staan op de volgende pagina van dit formulier.

Met het ondertekenen van dit formulier geef ik tevens wandelvereniging Ambulare toestemming om mijn gegevens te beheren.

Plaats Datum Handtekening

Aankruisen welk vorm van lidmaatschap:
Basislidmaatschap € 36,- per jaar, ( wandelvoordeelpas)
Standaardlidmaatschap € 42- per jaar ( wandelvoordeelpas, magazine en jaargids)

Machtiging
Ik machtig Wandelvereniging Ambulare tot het automatisch afschrijven van de geldelijke 
verplichtingen ten opzichte van de vereniging tot wederopzegging van het lidmaatschap.

IBAN-nummer

Tenaamstelling

Plaats Datum Handtekening

Het volledig ingevulde en ondertekende lidmaatschapscontract kan op de volgende manieren ingeleverd worden:
* inleveren tijdens de wandeling bij aanwezig lid van bestuur.
* scannen en als bijlage per email verzenden naar ledenadministratie@ambulare.org
* per post naar: ledenadministratie / G. Ros, de Watersnip 14, 7609 LC, Almelo
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Voorwaarden voor het lidmaatschap van Wv Ambulare Wierden, zoals door u ondertekend bij het aangaan van het lidmaatschap.
Onderaan vindt u het IBAN-nummer van Wv Ambulare Wierden.

* Met “het lid” wordt in het vervolg bedoeld “het op de eerste pagina vermelde lid”.
* Het kalenderjaar van Wv Ambulare Wierden loopt van 1 januari tot 1 januari.
* De contributie bedraagt € 3,00 of € 3,50 per maand en wordt in de maanden januari en juli via automatische incasso geïncasseerd.
* Afmelden dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren vóór 1 oktober.

Aan het lidmaatschap zijn de volgende voorwaarden verbonden:

A. Binnen enkele maanden na het (tussentijds) lid worden zal Wv Ambulare door middel van automatische incasso de               
verschuldigde contributie over de eerste termijn innen.

B. Een lid blijft lid tot op het moment waarop hij of zij, na schriftelijke opzegging, een bevestiging van het bestuur van Ambulare heeft
ontvangen.

C. Het lidmaatschap van Wv Ambulare houdt tevens in dat u lid bent van de wandelbond KWBN.
D. Indien een lid zich niet schriftelijk of per email afmeldt vóór 1 oktober van het jaar waarin

hij of zij geen lid meer wenst te zijn, zal hij of zij automatisch lid blijven voor het daarop volgende kalenderjaar.
E. De datum van 1 oktober is gekozen, daar we voor november de leden van Ambulare dienen door te geven aan de KWBN

( wandelbond) waarna er een afrekening per lid plaats vindt.

Voor de overige voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van Wv Ambulare verwijzen wij naar het 
Huishoudelijk Reglement en de Statuten, welke zijn te verkrijgen bij de secretaris van Wv Ambulare

IBAN-nummer NL78 RABO 0133 3749 12 t.n.v. Wandelvereniging Ambulare Wierden.

Mocht u onverhoopt toch een andere manier van betaling wensen, of heeft u vragen, neem dan even contact op met de 
penningmeester van Ambulare, dhr. Jan Ezendam, tel 0546-576732 (na 19.00 uur s.v.p.)

Onderstaande in te vullen door wandelvereniging Ambulare
Resterende maanden t/m juni/december2 2

Doorstrepen wat niet van toepassing is
Te betalen contributie (€3,00 / € 3,50 per maand) €

Aansluitend zal gebruik worden gemaakt van de automatische incasso

Lidnummer Ambulare
Datum
Bovenstaande is ingevuld door
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Secretariaat: de Watersnip 14, 7609 LC Almelo

Email secretaris@ambulare.org

Wierden,

Geachte wandelaar(ster),

Hartelijk dank voor uw interesse voor de Wandelvereniging Ambulare Wierden. Gaarne willen wij u door middel van dit
schrijven informeren over de vereniging. 

Ambulare is het Latijnse woord voor: wandelen 

Doelstelling van de vereniging is, dat elke deelnemer zich op ontspannen wijze, wandelend voortbeweegt, en zich bewust wordt
van de natuurschoon die de natuur ons schenkt.

Wij wandelen op:
Woensdagochtend: (Sportief Wandelen) Aanvang: 10.00 WTC Beukersweide, 2e Lageveldsweg 3c, Wierden
Woensdagavond 5 en 10 km Aanvang: 19.00 WTC Beukersweide, 2e Lageveldsweg 3c, Wierden
Vrijdagmiddag 5 km Aanvang: 14.00 WTC Beukersweide, 2e Lageveldsweg 3c, Wierden

Na de zomertijd wordt er een winterprogramma aangeboden:
* Wandelen langs verlichte paden
* Start woensdags winterperiode ( begin sept.) vanaf zwembad de Kolk
* Tevens is de mogelijkheid een trainingsprogramma te volgen voor de 4-daagse van Nijmegen of elders; deze start medio januari.

Ambulare organiseert de volgende evenementen:
Februari Snert-Wandeltocht

Mei Ambulare-Oranjetocht (5-10-20-30-40 km) Landelijke wandeltocht

26 december Kerst-Gezinswandeltocht

Juni/Juli Avond vierdaagse

Enkele externe wandelingen in de buurt van Wierden

Bij de inschrijving ontvangt u een automatische incassomachtiging met een begeleidend schrijven. Het contributiegeld wordt per
half jaar geïnd te weten in januari en juli.

Lidmaatschap van Ambulare houdt in: (Basislidmaatschap € 36,- per jaar))
* U bent automatisch lid van de KWBN wandelbond
* U ontvangt t.z.t. de KWBN-pas www.kwbn.nl
* Met deze pas krijgt u korting op deelname aan evenementen uit het Landelijk Wandelprogramma
* U krijgt voordeel op de schoenen en kleding van Hi-Tec in hun webshop
* Wekelijks kleine traktatie tijdens wandeling (het beroemde Ambulare-snoepje)
* Gratis deelname aan Snert-Wandeltocht en Ambulare Oranjetocht van Ambulare

Lidmaatschap van Ambulare houdt in: (Standaardlidmaatschap € 42,- per jaar,)
* U bent automatisch lid van de KWBN wandelbond
* U ontvangt jaarlijks het Landelijk Wandel Programma boekje (eind v. h. jaar)
* U ontvangt 5x per jaar een wandelmagazine
* Tevens ontvangt u t.z.t. de KWBN-pas www.kwbn.nl
* Met deze pas krijgt u korting op deelname aan evenementen uit het Landelijk Wandelprogramma
* U krijgt voordeel op de schoenen en kleding van Hi-Tec in hun webshop
* Wekelijks kleine traktatie tijdens wandeling (het beroemde Ambulare-snoepje)
* Gratis deelname aan Snertwandeltocht en Ambulare Oranjetocht van Ambulare

* Opzeggingen dienen schriftelijk, dan wel via e-mail te geschieden bij de secretaris vóór 1 oktober van ieder jaar 
* Opzeggingen voor die datum betekent dat men de lidmaatschapskosten verschuldigd blijft tot het einde van het lopende jaar 
* Opzeggingen na deze datum houdt in dat men ook de lidmaatschapskosten voor het komende jaar verschuldigd is 
* De jaarlijkse contributie zal in 2 termijnen, in januari en in juli van ieder jaar worden geïnd.
* De betaling van het lidmaatschap vindt uitsluitend plaats d.m.v. een incassomachtiging, welke u hebt ontvangen bij het

inschrijfformulier

Website: www.ambulare.org
(Voor verdere informatie betreffende onze wandelvereniging)

Met vriendelijke groet,

Secretaris: Gemma Ros

Wierden : “NATUURLIJK MOOI”.

Lidmaatschap_formulier_Ambulare  27-03-2018 3

http://www.kwbn.nl/
http://www.kwbn.nl/

