Filatelistenvereniging “West-Friesland”
www.fwf-schagen.nl
Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk welkom als kandidaat – lid van onze vereniging.
Als vereniging zijn wij aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen, gevestigd te Houten. Als lid kunt U het filatelistische maandblad
“Filatelie” ontvangen.
Tevens ontvangt U maandelijks een mail waarin U geïnformeerd wordt betreffende de
bijeenkomsten, de veiling etc. De bijeenkomsten worden in principe iedere eerste woensdag
van de maand gehouden. In juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. De
bijeenkomsten worden gehouden in het clubgebouw “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400 te
Schagen.
U kunt als lid van de vereniging ook deelnemen aan:
De rondzending.
Een maandelijkse zending boekjes met zegels, waaruit U manco’s kunt halen, die U volgens
de bijgevoegde aanwijzingen kunt afrekenen.
De vereniging is in het bezit van boeken en catalogi alsmede een UV – lamp om uw hobby te
kunnen uitvoeren. Deze artikelen kunt u bij het bestuur aanvragen en op leenbasis meenemen
( uw naam en adres opgeven).
De contributie bedraagt € 40,00 per jaar met het blad Filatelie en € 25,00 zonder blad
Filatelie. Voor betaling daarvan ontvangt u een verzoek tot betaling van de penningmeester.
De eerste drie maanden hoeft u geen contributie te betalen.
Bij gaande ontvangt u twee formulieren, te weten:
1. Opgave voor het lidmaatschap van onze vereniging,
2. Opgave voor deelname aan de rondzending,
U gelieve deze formulieren, na invulling en ondertekening, terug te sturen aan onze
ledenadministrateur,
Dhr. S.P.T.Boersen
Seringenhof 40
1741 WE Schagen
Wij hopen u regelmatig op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.
Het bestuur.

Aanmeldingsformulier
Naam en voorletters: ……………………………………………………
Adres

: ……………………………………………………

Postcode

: ……………………………………………………

Woonplaats

: ……………………………………………………

Telefoon

: ……………………………………………………

Geboortedatum

: ……………………………………………………

Emailadres

: ……………………………………………………

Hiermee verzoek ik u, mij als lid van uw vereniging in te schrijven.
Ik ben reeds eerder lid geweest van een vereniging, gevestigd te
………………..................
Als lid wil ik het maandblad Filatelie wel / niet ontvangen.
Ik wil wel / niet deelnemen aan de rondzending.

Plaats
Datum

:
:

Handtekening :

Deelname formulier,
Rondzending:
Via de vereniging kunt u meedoen met de rondzending waarmee u manco s kunt aanvullen.
Deze rondzending is actief binnen de vereniging, waarbij de deelnemers ca. 1x per maand een
tas met 30 boekjes of mappen met filatelistisch materiaal krijgen thuis bezorgd.
Men kan dan rustig de eigen manco's aanvullen tegen de door de inzender bepaalde prijs.
U dient de open gelaten plaats waar de uitgenomen zegels uitkomen met een stempel, dat u
van de vereniging in bruikleen ontvangt, te bedrukken.
De totaal kosten van de uitgenomen zegels dient u te betalen aan de beheerder van de
rondzending.
Voor het stempel wordt € 15,00 borg berekend.

Ik ga akkoord met bovengenoemde voorwaarden en wil met ingang van d.d.
……………………… meedoen met de rondzend activiteiten.
.
Ik verzamel de navolgende landen:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
Motieven:
………………
……………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………...
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

:
:
:
:
:

Handtekening ,

