Aanmeldingsformulier
Naturistenvereniging Amsterdamse Lichtbond (ALB)
p/a Eva de Wildeplantsoen 1, 1382 ME Weesp Tel: 0294 419550
alb-naturisme@alb-naturisme.nl
Bankrekening NL 92 INGB 0000 632841 t.n.v. ALB te Amsterdam

Persoonlijke gegevens
1.

Naam:……………………………………………………………….. M/V
Voorletters:………………Roepnaam:……………………………..
Geboortedatum:……………………………………………………...Pasfoto bijvoegen.

2.

Naam:……………………………………………………………….. M/V
Voorletters:………………Roepnaam:………………………………
Geboortedatum:………………………………………………………Pasfoto bijvoegen

Adres:..................................................................................................
Postcode:………………….Plaats:………………………………….
Telefoon:……………………………E-mail:……………………….
Minderjarige kinderen (< 18 jaar )
Geboortedatum:…………………….Roepnaam:………….………………...M/V
Geboortedatum:…………………….Roepnaam:……………………………M/V
Geboortedatum:…………………….Roepnaam:……………………………M/V

Bent u NFN lid?

Nee / Ja, inschrijfnummer(s)……………………...

Bent u al eerder lid van de ALB geweest?

Nee / Ja

Bent u lid van een andere naturistenvereniging?
Nee / Ja, van………………………………………
Zijn er bepaalde zaken waarmee rekening gehouden dient te worden ? (bijv. wespen steken
allergie,)………………………………………………………………………………………………….
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Bepalingen
-Toelating als lid geschiedt na een kennismakingsgesprek met een lid van de kennismakingscommissie
of een bestuurslid. Dit gesprek heeft tot doel elkaar goed te informeren alvorens een besluit over het
Lidmaatschap te nemen. Ten aanzien van uw persoonlijke gegevens wordt uiteraard stríkte
vertrouwelijkheid in acht genomen.
-Het lidmaatschap is definítief.wanneer er geen bezwaren tegen het lidmaatschap bestaan, de
aanmelding door de ledenadministrateur is afgehandeld en het nieuwe lid aan de Financiële
verplichtingen heeft voldaan.
-Volgens de statuten van onze vereniging is het bestuur gerechtigd om, wanneer zij dit nodig acht, een
lidmaatschap zonder opgave van redenen te beëindigen.
Verklaring
-Ondergetekende verklaart hierdoor uitdrukkelijk en onherroepelijk tegenover de Amsterdamse
Lichtbond, de Federatie en alle daarbij aangesloten verenigingen, afstand te doen van enig hem/haar
bij de wet toegekend recht op schadevergoeding ten gevolge van letsel aan hem/haar dan wel aan
zijn/haar minderjaríge kinderen of eigendommen, waar of waardoor ook op het terrein van de ALB
ontstaan.
-Ondergetekende verklaart hiermede tevens kennis te hebben genomen van het huishoudelijk
reglement van de Amsterdamse Lichtbond en zich hiermee te kunnen verenigen en nooit aan derden
namen en/of
adressen van de bij de vereniging aangesloten leden bekend ie maken.
-Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart ondergetekende alle vragen eerlijk
beantwoord te hebben.
Ondertekening
Plaats:
Datum:

Datum:

Handtekening 1:

Handtekening 2:

Formulier + pasfoto('s) sturen aan: Ledenadministratie naturistenvereniging Amsterdamse
Lichtbond (ALB) t.n.v. Secretaris ALB, p/a Eva de Wildeplantsoen 1, 1382 ME Weesp
(Tijdens de opening van het terrein (april tot oktober) kunt u het formulier ook deponeren in de
postbus in de hut op het terrein.)
In te vullen door ledenadministratie
Ontvangst formulier………………………………………………………………………………………
Contact kennismakingscommissie……………………………………………………………………….
Lid per……………………………………………………………………………………………………
NFN nummer(s)………………………………………………………………………………………….
Contributie……………………………………………………………………………………………….
Entreegeld………………………………………………………………………………………………..
Kaart verstuurd……………………………………………………………………………………………
Kaart 15 jarige……………………………………………………………………………………………
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