
Begraafplaatsvereniging
‘ONDERLINGE HULP’

 te Nieuwendijk

“ Onderlinge Hulp “ 

AANMELDING LIDMAATSCHAP

Ondergetekende :

(Naam en voorletters) __________________________________________________________

(Adres) __________________________________________________________

(Postcode + woonplaats) __________________________________________________________

(Geboorte datum) __________________________________________________________

geeft zich hierbij op als lid van de Begraafplaatsvereniging “ONDERLINGE HULP” te Nieuwendijk.
Hij/Zij stemt in met het doel van de vereniging, zoals in de statuten van deze vereniging is omschreven.
Hij/Zij verplicht zich tot het betalen van de jaarlijkse contributie d.m.v. automatische incasso, welke door 
de Algemene Leden vergadering is vast gesteld, thans Euro 20,00 per jaar.

Het bestuur beslist over de toelating als lid, waarbij wordt aangetekend dat het lidmaatschap persoonlijk 
is en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

LEDEN KUNNEN ZIJN :    (Aankruisen in welke categorie u valt)

a.[  ] Alleenstaande zelfstandigen en gezinshoofden met hun inwonende kinderen;
b.[  ] Ongehuwd samenwonenden die een duurzaam samenwoningscontract/ samenlevingscontract zijn 

aangegaan en in de wet gelijk worden gesteld met gehuwden met hun inwonende kinderen;
c.[  ] Inwonenden worden niet als leden van het gezin beschouwd waarbij zij inwonen , doch als 

alleenstaande zelfstandigen;
d.[  ] Wanneer gezinsleden het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen in Nieuwendijk of 

elders, kunnen ze zich binnen één jaar als zelfstandig lid aanmelden. Bij overschrijding van deze 
termijn kunnen alleen zij nog lid worden, welke zich in Nieuwendijk hebben gevestigd, maar zijn 
dan een inschrijfgeld van Euro 100,00 verschuldigd;

e.[  ] Ongehuwde kinderen die wegens studie of werkzaamheden elders niet bij het gezin kunnen wonen, 
maken deel uit van het gezin, mits zij de 30-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt of alleen komen 
te staan door het wegvallen van de ouder(s). Zij moeten zich binnen één jaar, bij overschrijding van
deze termijn vervalt het recht op lidmaatschap;

f.[  ] Ook zij die van elders zich vestigen in Nieuwendijk, moeten zich binnen één jaar opgeven als lid. Bij
overschrijding van deze termijn is eveneens een inschrijfgeld van Euro 100,00 verschuldigd.

Aldus besloten op de Algemene Ledenvergadering .

Indien u zich  op wilt geven als lid, kunt u gebruik maken van dit Aanmeldingsformulier, door dit in te 
vullen, de voor u toepasselijke categorie aan te kruisen en na het plaatsen van u handtekening in te 
leveren op één van de onderstaande adressen. Na inschrijving ontvangt u een rekening en één exemplaar 
van de Statuten.

Datum aanmelding: __________________INSCHRIJFGELD VERSCHULDIGD : JA/NEE

Aldus naar waarheid in gevuld: ____________________________

Secretariaat : Mevr. A. van Dijk-Hage, Buitenkade 16A, 4255 GW Nieuwendijk  (tel: 0183-401170)
Penningmeester : Mevr. H van Roosmalen, Dahliastraat 45, 4255JK Nieuwendijk  (tel. 0183-760628)


