Texelse Kost
Voedselcollectief

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor Texelse Kost bedraagd 25 euro per jaar. Door uw lidmaatschap ondersteunt u de non profit organisatie
Texelse Kost. Daarnaast krijgt u een welkomstpakket t.w.v. 5 euro en inlogcodes voor de webwinkel. Het lidmaatschap loopt van 1
mei 2017 t/m 30 april 2018. Indien u na 1 november lid wordt betaald u de helft van de contributie en ontvangt u een voucher t.w.v.
2,50 voor de webwinkel. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
We stellen het erg op prijs als u zich naast het lidmaatschap actief wil inzetten voor Texelse Kost. Dit kan structureel door u aan
te sluiten bij één van de werkgroepen, maar ook incidenteel door het uitvoeren van losse klussen. Daarnaast is het mogelijk om
uw talenten aan te bieden bij Texelse Kost. Als iedereen doet waar hij of zij goed in is, dan kunnen we ons sterker en beter in de
markt zetten.
Inschrijfformulier
Naam: ................................................................................................................................................................
Straat en huisnummer: ..........................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ....... ....... ...... ...... ....... .......

...............................................................................

Telefoonnummer: ..................................................................................................................................................
E-mail adres: ........................................................................................................................................................
Keuze
O Lidmaatschap (€ 25,00) of
O Eénmalige donatie t.w.v: €.........................................

Machtiging
Ondergetekende machtigt tot wederopzegging Texelse Kost, om van zijn/haar bankrekening jaarlijks het lidmaatschapsgeld af te schrijven. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Informatie
over het lidmaatschapsgeld is te vinden op de website.

Rekeningnummer (IBAN): .............................................................................................................................................................................................
T.n.v. (naam en voorletters): ........................................................................................................................................................................................
Plaats: ..................................................................................................................................................................................................................................
Datum: ............/............/...................... Handtekening: ................................................................................................................................................

Heeft u nog vragen neem dan contact op met:

Texelse Kost
Westerweg 16, 1791 PH Den Burg - info@texelsekost.nl - www.texelsekost.nl - 06-15520858
k.v.k.-nr.: 63116618 - IBAN NL 75 TRIO 0198 4998 76
Volg Texelse Kost op Facebook voor het laatste nieuws!

