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AANMELD FORMULIER LIDMAATSCHAP
AMERSFOORT SPIRITUALIST CHURCH

Met dit formulier meldt u zich aan voor een lidmaatschap van de “Amersfoort Spiritualist
Church”. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en aan ons terug te sturen.
Het adres vindt u rechtsboven in dit formulier.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden
u gegevens nooit doorgegeven aan derden!

Mijn persoonlijke gegevens zijn:
Voorletters:

___________________________________

Achternaam:

___________________________________

Straat en huisnummer:

___________________________________

Postcode en woonplaats:

___________________________________

Mijn Email adres is:

________________________________

Mijn telefoonnummer is:

____________________________________

Mijn mobiele nummer is:

____________________________________

Ik wil lid worden per:

____________________________________

* De voorwaarden voor het lidmaatschap staan op de achterzijde van dit formulier.

Het lidmaatschap van de Amersfoort Spiritual Church loopt van 1 oktober tot 1 oktober.
De kosten van het lidmaatschap voor één jaar bedragen € 35,-Indien u tussentijds lid wilt worden betaalt u een bedrag naar rato.
Voorbeeld: U wilt per 1 februari 2015 lid worden. U betaalt dan 8/12 deel van € 35,-- dus
€ 24,-- (bedrag is naar boven afgerond).
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen verzoeken wij u dit vóór 1 augustus in enig jaar aan
ons kenbaar te maken. Wij schrijven u dan per 1 oktober van het betreffende jaar uit.
Bij tussentijdse opzegging is restitutie van uw jaarlijkse bijdrage niet mogelijk.
Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat wij uw lidmaatschapsbijdrage hebben
ontvangen op onze rekening. Als u dit formulier volledig heeft ingevuld en geretourneerd,
ontvangt u van ons een rekening waarop is aangegeven hoe u kunt betalen.
Als lid van de “Amersfoort Spiritualist Church” wordt u uitgenodigd voor onze
ledenvergaderingen.Tevens ontvangt u aantrekkelijke kortingen op de activiteiten die vanuit
“The Inner Journey” worden georganiseerd. Meer hierover vindt u in het informatieboekje van
“The Inner Journey”.
Bij het ondertekenen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de statuten en de
huishoudelijke reglementen van de “Amersfoort Spiritualist Church”. De statuten worden op
aanvraag via de email aan u doorgestuurd.
Ondertekening:

Plaats

Datum

Handtekening

_______________

______________

________________

Tot slot vindt u hieronder een paar vragen. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragen wilt
beantwoorden:
Bent u bereidt zich in te zetten als vrijwilliger voor de kerk?

O ja

O nee

Zo ja, wat zou u dan willen/kunnen doen? Hieronder kunt u een korte omschrijving geven
van de activiteiten die u zou willen doen.

* naar aanleiding van de door u opgegeven activiteiten, nemen wij z.s.m. contact met u op
voor een persoonlijk gesprek.

