Aanmeldformulier Vrienden van St. Jozef
De vrienden van St. Jozef is een groep van leden, oud leden en mensen die zich op een andere manier
betrokken voelen bij de vereniging. Door middel van hun lidmaatschap bij de vrienden van St. Jozef
ondersteunen zij de activiteiten die de vereniging onderneemt. De doelstelling van de vrienden van St. Jozef is
dan ook 'Het bevorderen en in stand houden van contacten tussen leden en oud-leden van scouting St. Jozef
alsmede een bijdrage leveren en ondersteuning geven aan het in stand houden van Scouting St. Jozef en haar
bezittingen'.
Wat zijn de kosten?
Je bent al vriend van St. Jozef voor € 3,- per maand. Deze contributie zal maandelijks van je rekening worden
afgeschreven.
Wat wordt met het geld gedaan?
Aan het einde van elk jaar wordt een enquête naar alle vrienden gestuurd met voorstellen welke activiteiten of
materialen ondersteuning kunnen gebruiken. Deze ideeën kunnen komen van de leden, leiding of bestuur van
de vereniging, maar een lid van de vrienden van kan een voorstel doen. De uitkomst van deze enquête zal
bepalen welk voorstel ondersteund zal worden.
Voornaam : ………………………………………………………………

Voorletter(s) : …………………….

Achternaam : ……………………………………………………………
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) : ….. - ….. - …………

Geslacht : m/v

Adres : ……………………………………………..…………………….

Huisnummer : ……………………..

Postcode : ……………………………………………………………….

Woonplaats : ………………………

Telefoon: ………………………………………….……………………..
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………..

Rekeningnummer : ………………………………………………………….
Tenaamstelling : ……………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart dat Scouting St. Jozef Leiden tot wederopzegging de maandelijkse contributie
behorende bij het lidmaatschap van de vrienden van St. Jozef door middel van een automatische incasso van
bovenstaand rekeningnummer af mag schrijven. De contributie zal worden overgemaakt op girorekening 4306617
tnv. Scouting St. Jozef Leiden. De weigeringtermijn bedraagt 30 dagen.
Handtekening

Plaats en datum

………………………………….

………………………………….

Vrienden van St. Jozef ● Jan Luykenlaan 305 ● 2332 DH Leiden
vriendenvan@stjozef.nl web www.stjozef.nl/vrienden_van_stjozef

