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Boaksum 
 

 
Lidmaatschapsaanvraagformulier KV “De Plekploasters” 
 
Door middel van dit formulier kunt u kenbaar maken lid te willen worden van “Karnavalsvereniging  
De Plekploasters”.  Partners van leden kunnen lid worden tegen een lagere contributie. 
 
Van het lidmaatschap van de carnavalsvereniging mag u het volgende verwachten: 

 betrokkenheid bij de vereniging (deelname in commissie(s) indien gewenst) 
 gratis af te halen kaart voor de Bonte avond 
 gratis Carnavalskrant (per gezin)  

 
De vereniging verwacht van de leden dat zij op enigerlei wijze interesse hebben in het 
carnavalsgebeuren. 
 
De contributie bedraagt momenteel € 45,= per jaar voor u samen met partner.  
Voor een individu is dat € 33,- per jaar. Een eventueel jeugdlidmaatschap kost € 11,= p.p. 

 

 Naam:  ………………………………………………………………………… + geb. datum: …………………. 
 Naam partner (bij lidm.): ………………………………………………………………………… + geb. datum: …………………. 

 Naam Jr. lid (bij lidm.): ………………………………………………………………………… + geb. datum: …………………. 

 Naam Jr. lid (bij lidm.): ………………………………………………………………………… + geb. datum: …………………. 
 Adres:  ………………………………………………………………………… 

 Postcode en plaats:  ………………………………………………………………………… 

 Telefoon: ………………………………………………………………………… 
               E-mailadres:  ………………………………………………………………………… 

 IBAN-Bankrekening*: ………………………………………………………………………… *bij afgeven machtiging 

 
Ondergetekende machtigt KV De Plekploasters om:  (A.u.b. aankruisen hetgeen voor u van toepassing is) 
O  de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap af te schrijven. Dit betreft een SEPA-incasso.  

Incassant ID: NL10ZZZ401756780000, kenmerk: Contributie Plekploasters. 
O éénmalig het bedrag van € 30,= af te schrijven voor de te ontvangen vlag van “De Plekploasters”. 

Incassant ID: NL10ZZZ401756780000, kenmerk: Vlag Plekploasters. 
U heeft het recht om deze incasso binnen 8 weken terug te laten boeken als u het hier niet mee eens bent. 
 
O Ondergetekende maakt het verschuldigde contributiebedrag zelf op eerste verzoek over op rekening  

NL21 RABO 0104.0081.21 t.n.v. “KV De Plekploasters”. 
 
Datum:  …………………… 
Handtekening opdrachtgever:  
 
……………………………………………… 
(bij jeugdlidmaatschap onder de 16 jaar dient de wettelijke vertegenwoordiger te tekenen) 
 
 
NB. Uiteraard kan de vlag ook los besteld worden. De kosten van de “Plekploasters-vlag” bedragen € 30,=.  


