INSCHRIJFFORMULIER voor de najaarsbijeenkomst 2016 van de KNBV
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats :
Telefoon:

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

meldt zich aan voor deelname aan de najaarsbijeenkomst van de KNBV op vrijdag 4 november 2016.

KNBV-lid (kruis s.v.p. het vakje aan dat van toepassing is):

ja, lidnummer:……

nee

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober 2016. De deelnamekosten dienen uiterlijk 3 november 2016
te zijn betaald.
Kruis in de eerste kolom aan voor welk onderdeel u zich opgeeft.

Deelname

Kosten leden

Kosten student
leden
€ 15,00
€ 0,-

Gehele dag
€ 25,Uitsluitend het
€ 0,ochtendprogramma
Ochtendprogramma met lunch € 25,€ 15,Middagprogramma met lunch
€ 25,€ 15,Uitsluitend het
€ 10,€ 7,50
middagprogramma
Kruis s.v.p. hierachter het vakje aan indien een vegetarische lunch gewenst wordt:
Datum: ……………………………………..

Kosten
niet-leden
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 35,€ 15,-

Handtekening: ……………………………………..

Vergeet s.v.p. niet de onderstaande machtiging in te vullen.
MACHTIGING:
Naam: ……………………………………..
Adres:
……………………………………..
Postcode:
……………………………………..
Woonplaats : ……………………………………..
Bank-/girorekening : ……………………………………..
Machtigt hierbij de penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging tot
eenmalige afschrijving van een bedrag van € ……….. van bovengenoemde rekening wegens deelname
aan de voorjaarsbijeenkomst van de KNBV op vrijdag 4 november 2016.
Datum: ……………………………………..

Handtekening: ……………………………………..

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober 2016
Dit formulier graag sturen naar:

Secretariaat KNBV
Spinozalaan 33
2273 XC Voorburg
fax: 070- 416 29 59
KNBV@verenigingenbeheer.nl

U kunt de kosten van deelname ook overmaken op NL45INGB0000908488, ten name van
‘Penningmeester KNBV’ onder vermelding van uw lidnummer en “najaarsbijeenkomst 2016”.

Aanmelding dient te geschieden door toezending van het inschrijfformulier aan het secretariaat.
Vanwege de verstrekte korting kan het noodzakelijk zijn het aantal studentleden dat deelneemt aan
het middagprogramma te beperken. Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat u bent geplaatst.
Voor de betaling verzoek ik u de penningmeester te machtigen om eenmalig het betreffende bedrag
van uw rekening af te schrijven (eenmalige incasso). De machtiging daarvoor is in het
aanmeldingsformulier opgenomen. Let u op volledige invulling (ook het af te schrijven bedrag) en
vergeet uw handtekening niet.
Bij ontvangst van het inschrijfformulier plus machtiging bent u direct definitief aangemeld voor de
bijeenkomst.
U kunt de kosten van deelname ook overmaken op NL45INGB0000908488, ten name van
‘Penningmeester KNBV’ onder vermelding van uw lidnummer en “najaarsbijeenkomst 2016”. In dit
geval is de ontvangstdatum van het verschuldigde bedrag bepalend voor uw definitieve aanmelding.
Voorburg, 10 oktober 2016

