Aanmelding
Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging
1

Ondergetekende
Naam en voorletter(s)
Geboortedatum

(ddmmjjjj)

geslacht

man

vrouw

Huisadres
Postcode en woonplaats
Telefoon privé

e-mailadres privé

(Optioneel) personeelsnummer

gebouw en locatie

Is al NNPV-lid

ja

2 Lidmaatschap

toestel

nee

meldt zichzelf aan als algemeen lid en/of voor specifieke Activiteiten
meldt een Partner/huisgenoot aan als algemeen lid en/of voor specifieke Activiteiten

3 Partner/huisgenoot
Relatie tot ondergetekende

partner

kind

Naam en voorletter(s)
Geboortedatum

(ddmmjjjj)

Is al NNPV-lid

ja

4 Activiteiten
Kruis de gewenste activiteiten aan.

5 Motivatie

geslacht

man

vrouw

nee

Badminton Ede (44)

Fietsen (07)

Squash Ede (40)

Bridge (01)

Filatelie (11)

Tafeltennis (13)

Conditietraining (09)

Foto- en videoclub (28)

Tafeltennis Ede (55)

- Aerobic

Golf (41)

Tennis (14)

- Bodyshape

Hengelsport Ede (46)

Voetbal (16)

- Bootcamp

Microcomputerclub (27)

Volleybal competitie (19)

- T’ai chi chuan

NNPV Arnhem (32)

Volleybal recreanten (42)

- Yoga

Runners (29)

- Zumba

Snooker (02)

Excursie (06)

Squash (26)

(alleen voor nieuwe leden)

Via wie ken je de NNPV?
Waarom wil je lid worden?

6 Automatische incasso
Rekeningnummer (IBAN)
Ten name van
Incasso contributie:

Algemeen

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

Activiteiten

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

Ondergetekende verklaart ermee akkoord te gaan dat de door hem/haar verschuldigde contributie, afdelingsbijdrage(n), ook na eventueel
toekomstige wijzigingen, en eenmalige inhoudingen middels automatische incasso van bovengenoemde rekening worden afgeschreven.
Plaats

Datum

Handtekening

1525-40.1311

Let op (geldt alleen voor medewerkers): in HR2do moet je de NNPV toestemming geven voor inzage in je persoonsgegevens. Zie HR2do
Startpagina (Medewerkergegevens) > Tab Persoon > Blok Diversen > Link Netwerken > Link Toevoegen
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Begripsbepalingen
Overgenomen uit de statuten van de NNPV

Gewone leden
Voor begripsbepalingen zie de statuten van de NNPV.

Buitenleden
Voor begripsbepalingen zie de statuten van de NNPV.

Buitengewone leden
Voor begripsbepalingen zie de statuten van de NNPV.

Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap vangt aan zodra men, na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek, door of namens het algemeen bestuur als gewoon lid is
toegelaten en ingeschreven.

Verschuldigdheid contributie
De verplichting tot het betalen van de contributie gaat in op de eerste van maand van aanmelding en loopt tot 31 december van het jaar
van afmelding.
Een afmelding dient schriftelijk te geschieden en gaat niet eerder in dan aan het eind van de kalendermaand volgend op de maand van
indiening van de schriftelijke afmelding.
Beëindiging van het lidmaatschap beëindigt niet de plicht tot betaling van de contributie voor het resterende deel van het kalenderjaar.

