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

Met het ondertekenen van dit formulier geef ik tevens wv Ambulare toestemming om mijn gegevens te beheren.
ziè Ambulere websitè www.ambulare

Aankruisen welk vorm van lidmaatschap:
Basislldmaatschap € 36,- per jaar, { wandelvoordéelpas)
Standaardlldmaatschap € 42. perJaar ( wandelvoordsslpae, magauine en jaarglds)

illachtlglng
lk machtig Wandelvereniging Ambulare tol het automatisch afschrijven van de geldelijke
verplichtingen ten opzichte van de verèniging tot wederopzegging van het lidmaatschap.

IBAN-nUmmër

I enaam§tellng

Plaat§ lJetum HanoteKenrng

Het volledig ingevulde en ondertekende lidmaatschapscrntract en toestemmingsverklaring
kan op de volgende manieren ingeleved worden:
" inleveren tijdens de wandeling bï aanwezig lid van bestuur.
* scannen en als biflage per email vezenden naar ledenadministratie@ambulare.org
" per post naar: ledenadministratie / l. Eugelink, Larixlaan 30,7il2 VA Wierden
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VooMaarden voor het lidmaatschap van \ruv Ambulare Wierden, zoals door u ondertekend bij het aangaan van het lidmaatschap.
Onderaan vindt u het |BAN-nummer van V1fu Ambulare Wierden.

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

Aan het lidmaatschep ziin de volgende vooMaardan verbonden:

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

B. Een lid blijft lid tot op hët moment waaop hï aÍ aj, na schrifteli.ike opzegging, een bevestiging van het bestuur van Ambulare heeft
ontvangèn.

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

hij of zij geen lid meer wenst te zijn, zal hij of zij automatisch lid bÍljven voor het daarop volgende kalenderjaar.
E. De datum van I 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 veóonden ziin aan het lidmaatschap van Wv Ambulare verwijzen wij naar het
reglement op de website. De statuten zijn te verkrijgen bij het secrëtariaat.

IBAN-nummer NL78 RABo 0133 3749 12 t.n.v. Wandelvereniging Ambularë Wierdën.

Mochi u onverhoopt toch een andere manièr van betaling wensen, of heeft u vragen, neem dan even contact op met de
penningmeester van Ambulare, mw. Lidy Westrik 0S.45 26 26 83

Datum
Bovënstaàndé is door

ffi
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$ecretariaat; Larixlaan 34,7à42 VA \ fierden

Email secrétaris@ambulare,org

Werden,

Geachte wandelaar(§ter),

Hartelijk dank voor uw interesse voor d€ Wandelvorcniglng Ambulare Wiérdèn. Gaame willen wij u door middel van dit
schriiven infonneren over de vereniging.

Ambulare is het Latijnse woord voor: wandelen

Doelstelling van de vereniging i§, dat elke deelnemer zich op ontspannen wijze, wandelend voortbeweogt, en zich bewust wordt
van de natuurschoon die de natuur öns schenkt.

Na de zomertijd woÍdt er eën winterpÍogramma aangeboden:
" Wandelen langs vedicfite paden
* Starl woensdags winterperiode ( begin sept") vanaf a{embad de Kolk* ïévens is dë mogelijkhëid een trainingsprogramma te volgen voor de 4-daagse van Nijmegen of elders; deue start medio januari.

Bij de inschrijving ontvangt u een automatische incassomachtiging met een begeleidend schrijven. Hèt contributiegeld wordl per
half jaar geihd te lueten in januari en juli.

Lidmeatschap van Ambularc houdt ln: (Baslslidmaabchap € 36,- perraar))
' U bent automatisch lid van de KWBN wandelbond
' U onlvangt t.z.t. dë KWBN-pas ww.kwbn.nl
* Met deze pas krijgt u korting op deelname aan evenementen uit het Landelijk Wandelprogramma
- U kriigl voordeel oB de schoenefl en kleding van Hi-Tec in hun webshop
* Wekelijks kleine trakta$e tijdens wand6ling (het beroemde Ambulare-snoepje)* Gratis deelname aan Snèrt-Wandeltocht en Ambulare Oranjetocht van Ambulare

Lldmaatschap van Ambularc houdt ln: (§Ëndaardlidmaatschap € 42,- perlaar,)
* U bent automatisch lid van de I(AIBN wandelbond
" U onwangt 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. Met deze pas krijgt u korting op deelname aan evenamenten uit het Landelijk Wandelprogremma
* U krijgt voordeel op de §gho€nen en kleding van Hi-Tec in hun webshop
* Wekelijks kleine traktatie trjdens wandeling (het beroemde Ambulare-snoepje)

www.kwb.n.nl

* GÍatis deelname aan Snertwandeltocht en Ambulare Oraniètocht van Ambulars

* Opzeggingen dienen schritelijk, dan wel via e-mail te geschieden bij de secretaria vóór í oktober van ieder jaar
' Opzeggingen voor die datum betekent dat men de lldmaaEch.pskosten ver*chuldigd blijt 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 temijnen, in januaÍi en in juli van ieder jaar worden geïnd.
" De betaling van het lidmaatschap vindt uÍtsluitend plsats d.m.v. ëen incassomachtiging, welke u hebt ontvangen blj het

inschrijÍformulier

WebsÍte; www.ambulare.org
(VooÍ verdere informatle betreffende onze wandelverenlging)

Met vriendelïke groet,

Seoetaris: lny Eugelink

ffi
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Wierden: "NATUURLIJK MOOI".
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ToESTEMMINGSVERKLARING 

M
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging.
Ook willen we verslagen en soms ook foto's en filmpjes van u op onze website plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik, (verder: ondergetekende),

WandeÍvereniging AMBULARE Wierden (verder: Wv AMBULARE) toestemming om gegevens over
rnijte verwerken.

lk geef Wv AMBULARE toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

n Publiceren van bijvoorbeeld foto's en/of filmpjes van mij op onze website.

I Mijn naam en te]efoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat

andere leden mij kunnen benaderen. (Dit geldt alleen voor bestuurs- en commissieleden)

n Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld
een re0nie of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven gegevens.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Wv Ambulare mij opnieuw om toestemming.

lk mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam

Geboortedatum

Datum

Handtekening

LET OP: lngeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd

Handtekening ouder/voogd

OP deze verklaring is onze privacy policy van toepassing


