Oranjevereniging Ons Vorstenhuis
p/a Floris Ruiterkamp, ledenadministratie
Whemerweg 6, 7218 ML Almen
leden@oranjeverenigingalmen.nl
Bankrekeningnummer NL32.RABO 030.14.12.235
Geachte lezer, Almenaar,
Als Oranjevereniging organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud. Denk aan
het Almens Feest, Koninginnedag en het eieren zoeken met Palmpasen. Maar ook staan we
voor de plechtige herdenking op 4 mei. Activiteiten die in ons dorp niet weg te denken zijn.
Lidmaatschap
Zonder bijdragen uit het dorp is ons werk ondenkbaar. Gelukkig zijn de meeste dorpsgenoten
lid van onze vereniging. Doordat mensen nieuw komen wonen, of sommigen nog geen lid
waren, is het noodzakelijk dat we een ledenwerfactie houden. Daarom ontvangt u deze brief.
Inwoners van de ‘schoolkring Almen’ (kern en buitengebied) kunnen vanaf 18 jaar lid
worden.
Contributie
De minimum contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering bepaald en is
vastgesteld op € 10,- voor hoofdelijk lidmaatschap. Een hoger bedrag is natuurlijk van harte
welkom! Sinds 2016 kunt u ook als gezin lid worden, hiervoor is de minimale bijdrage € 15,-.
Wij zouden het erg op prijs stellen als kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig lid zijn.
Vindt u/jij het ook belangrijk dat er activiteiten in ons dorp worden georganiseerd, zodat het
levendig blijft? Steun ons en wordt lid van onze vereniging!
Machtiging
Het is voor u/jou, en voor ons, het meest praktisch om de jaarlijkse contributie te regelen
door automatisch incasso. Voor alle duidelijkheid: deze kunt u altijd weer intrekken.
Binnenkort komt één van de bestuursleden aan de deur om dit formulier op te halen.
Namens het bestuur,
Marijn Laurensse,
voorzitter

Bart Ruiterkamp,
secretaris

Erik Stukker,
penningmeester

------------------------------------------------------------------------------------------------Machtiging
Ondergetekende

Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”
p/a Whemerweg 6, 7218 ML Almen
leden@oranjeverenigingalmen.nl

Naam:

…………………………………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………………………………..

Postcode, woonplaats ……………………………………………………………………………..
E-mail:

…………………………………………………………………………………………..

Wens lid te worden, en de vereniging te ondersteunen
voor een bedrag van €…………………………………………………………………………….
En machtigt Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” de jaarlijkse contributie in de maand
mei te incasseren van bank- of gironummer IBAN……… …………… …………………………….
Datum: ………………………….

handtekening: ……………………………………….

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” toestemming om uw gegevens te
beheren.

