Wandelclub Walking Activities
Jachtveld 11
5126 WH Gilze, NL
Web site : www.walkingactivities.nl

Informatie Wandelclub Walking Activities
Geboren uit een idee van een aantal fanatieke wandelaars en Nordic Walkers zijn we in
januari 2007 een wandelclub gestart.
Onze vereniging is aangesloten bij de KWBN, waardoor we een bredere basis hebben op
wandelgebied. Uiteraard biedt dit voor onze leden ook voordelen.
De wandelclub organiseert jaarlijks een aantal wandelevenementen en voor de leden bestaat
de mogelijkheid om deel te nemen aan georganiseerde wandeltochten die zowel in de regio
worden gehouden als daarbuiten.
Natuurlijk zit aan een lidmaatschap ook een contributiebedrag vast. Om bij ons de
wandelsport toch voor iedereen toegankelijk én betaalbaar te houden, hebben we het
contributiebedrag vastgesteld op € 20,00 per jaar voor een hoofdlidmaatschap. Gezinsleden
die op hetzelfde adres woonachtig zijn betalen € 10,00 per jaar. Wat u hiervoor krijgt kunt u
hieronder terug vinden. U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier ingevuld te
retourneren naar:
Wandelclub Walking Activities
J. Boeren
Jachtvel 11
5126 WH Gilze
Voordelen Lidmaatschap
 Gratis Landelijk Wandelprogramma. Met ruim 1500 KWBN wandeltochten, honderden
avondvierdaagsen en tientallen wandelpaden én wandelnieuws uit de KWBN regio’s.
 Een abonnement op het Wandelsportmagazine, het full colour tijdschrift dat 5 keer per
jaar verschijnt met veel wandelinformatie en met wandelnieuws uit de KWBN regio’s.
 Korting op deelname aan wandeltochten, die onder auspiciën staan van de KWBN. Deze
korting is minimaal € 1,00 per deelnemer.
 Een extra korting op deelname aan wandeltochten of evenementen georganiseerd door
Walking Activities.
 Korting op het inschrijfgeld van De 4Daagse van Nijmegen.
 Ledenpas KWBN. Op vertoon van deze pas, krijgt u ook korting in diverse winkels.
Dus wilt u lid worden van Wandelclub Walking Activities, vul het inschrijfformulier in, en
stuur deze naar bovenstaand adres
Heeft u nog vragen, bel dan even met 06-18169144.
Zie hieronder voor het inschrijfformulier
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Inschrijfformulier Wandelclub Walking Activities
Voorletters: _______Naam:_______________________Man/Vrouw
Adres:_________________________________________________
Postcode:_________________________Woonplaats:___________
Geboortedatum:_________________________________________
Telefoon:_________________________Mobiel:________________
E-mail:___________________________Kosten: € 20,00 per jaar.
Bondsnummer KWBN_______________(alleen invullen als u al lid bent van de KWBN).
Wilt U helpen als vrijwilliger: Ja/ Neen.
Indien er nog een persoon uit hetzelfde gezin lid wordt, kunt u de gegevens hieronder invullen.

Inschrijving gezinslidmaatschap
Voorletters: _______Naam:_______________________Man/Vrouw
Adres:_________________________________________________
Postcode:_________________________Woonplaats:___________
Geboortedatum:_________________________________________
Telefoon:_________________________Mobiel:________________
E-mail:___________________________Kosten: € 10,00 per jaar.
Bondsnummer KWBN_______________(alleen invullen als u al lid bent van de KWBN).
Wilt U helpen als vrijwilliger: Ja/ Neen.
Door het markeren van onderstaande regel, verleent u toestemming dat wij
bovenstaande gegevens gebruiken voor onze administratie. Zonder markeren is
het formulier niet geldig en kunnen wij u niet inschrijven als lid.
 Hierbij verleen ik toestemming dat bovenstaande gegevens door
wandelclub Walking Activities gebruikt worden voor onze administratie.
Wij doen dat in lijn met ons privacy beleid. Ons privacy beleid vindt u op:
http://walkingactivities.nl/2018-WWA-Privacypolicy.pdf
Aangemeld door lid (vul bondsnummer KWBN in) : _______
5 euro/huishouden wordt overgemaakt op banknummer(*): _______
(*) Nadat de contributie door het/de nieuwe lid/leden is voldaan.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een factuur voor de
contributie.

Het lidmaatschap loopt van 01 januari t/m 31 december. Opzeggingen dienen
uiterlijk op 31 oktober van het lopende contributiejaar, schriftelijk en
ondertekend te worden ontvangen op bovenstaand adres..
Datum:___________________________
Handtekening:_____________________

