Inschrijvingsformulier nieuwe leden
vzw de Boskabouters – vzw de Heikabouters

Datum:

Kies een club:

vzw de Boskabouters Opglabbeek □

vzw de Heikabouters As □

Naam:
Voornaam:
Adres:
Geboortedatum:
Geslacht:
Telefoon/GSM
Mutualiteit:
E-Mail:

Handtekening:

NR:

Postcode:

Gemeente:

Lidmaadschap: Bos- Heikabouters
Opglabbeek - As

Onze leden zijn vrij te wandelen waar en wanneer zij willen. Er is geen verplichting tot een minimumaantal te wandelen tochten. Men kan in groep, individueel, sportief of
recreatief wandelen. Men kan vrij kiezen uit de verschillende wandelafstanden. Op elke organisatie is er een afstand of parcours voorzien voor rolstoel-gebruikers.
Natuurlijk verwachten we dat onze leden zoveel als mogelijk aan onze eigen organisaties deelnemen, al was het maar uit respect voor het vele werk dat hun medeclubleden
er aan besteden.

Wat zijn de voordelen?
- Als lid van een wandelclub krijg je minstens 0.40 € vermindering op het startgeld.
- Je bent verzekerd tijdens je deelnamen aan een wandeltocht.
- Ieder gezin krijgt om de 3 maanden ons clubblad "Heet van de Naald" toegestuurd.
- Je ontvangt een stempelblad (40 vakjes), als deze vol is kun je ze omruilen voor 10 euro.
- Je ontvangt een busbon ter waarde van 5 euro.
- Op eigen wandeltochten krijg je een gratis consumptie bij het inleveren van het onderste gedeelte van je
startkaart.
- Jaarlijks organiseren we veel clubactiviteiten...
- ...
Wat vragen wij?
Op elke wandeltocht waar u aan deelneemt, schrijft u in onder de naam van uw vereneging en nr:
2049 De Boskabouters of 2064 De Heikabouters.
Wat kost het?
1 persoon: 15€
2 personen: 30€
meer dan 2 personen uit één gezin: 40€
De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld tot 15 euro per persoon terug.
Waar betalen:
op onze rekeningnummers: KBC BE 48 457-2043811-27 voor de Boskabouters, KBC BE 54 457-2045821-97 voor de Heikabouters.
Of cash betalen op één van onze wandelingen.

