
 

Lidmaatschapsaanvraag 
DIEST MODELBOUW CLUB 

 
 

Persoonlijk e gegevens: 
Naam  
Voornaam  
Geboortedatum   /   /     Geboorteplaats  

Leden jonger dan 16 jaar worden verzocht om een schriftelijk akkoord hier (rechter vak) te laten ondertekenen door verantwoordelijke 
ouder/voogd. (Incluis kopie identiteitskaart) 

Voor akkoord 
(hier ondertekenen) 

Adresgegevens: 
Binnen onze vereniging is het voor ons bestuur van belang om al zijn leden te kennen, de Privacywet (Wet van 8 december 1992) 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt dan ook zeer 
ernstig genomen. 

Voor akkoord 
Ja Nee 

Straat  
Nr  Bus  
Postcode     Gemeente  
Tel. of GSM Nr.  
E-mail  @  

Interessegebied(en): Geen  Veel 
in teresse  in teresse 

Welk  is uw interessegebied? Auto's/Moto's 1 2 3 4 5 
Mil itaire voertuigen/Tank s 1 2 3 4 5 
Vliegtuigen 1 2 3 4 5 
Schepen 1 2 3 4 5 
Figurines/Bustes 1 2 3 4 5 
Dioram as/Vignettes 1 2 3 4 5 
Scratchbuilding 1 2 3 4 5 

Ieder lid krijgt een kopie van het huishoudreglement dat binnen onze vereniging van toepassing is. De opgenomen regels zijn louter 
om een vlotte werking te kunnen bewaren tijdens de geplande evenementen, workshops, uitstappen. Ieder lid is persoonlijk 
verantwoordelijk voor de naleving van deze regels en kan bij het niet naleven zonder financiële teruggaven na een 
bestuursvergadering uitgesloten worden van de club. 

Voor akkoord 
Ja Nee 

Financieel  l idm aatschap: 
Enkel bij aansluiting kan het lidgeld trimestrieel variëren. Na het eerste jaar waarin het lidmaatschap werd aangevraagd, zal ieder lid 
er voor zorgen dat zijn/haar lidgeld in de maand Januari zal gestort worden op het daarvoor voorziene rekeningnummer van de club. 
Bij het niet naleven van deze afspraak, kan het bestuur beslissen om het lidmaatschap stop te zetten na het verstrijken van het eerste 
trimester van dat lopend jaar. 

Voor akkoord 
Ja Nee 

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in 
de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, 
uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding 
van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het 
doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden. 

Voor akkoord 
Ja Nee 

Besl issing Bestuur: 
 

Bestuurvergadering van :   /    /      

Motivat ie beslissing:  

Lidnummer: 
Maand &  Jaar (aanvaarding) Volgnummer  
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