ISF LIDMAATSCHAP
ARMY VEHICLE CLUB
POSTBUS 67 – 1619 ZH ANDIJK
AVCNLD@GMAIL.COM
Geachte heer, mevrouw,
U heeft te kennen gegeven lid te willen worden van de Army Vehicle Club (AVC)! Wij heten u alvast hartelijk
welkom en hopen dat het lidmaatschap van AVC naar tevredenheid zal bijdragen aan uw voorliefde voor
legervoertuigen! Het hoofddoel van AVC is het verzamelen en in stand houden van klassieke legervoertuigen
(KLV’s), ongeacht het bouwjaar en het organiseren van activiteiten. Daarbij gaat AVC er vanuit dat alle KLV’s,
die door AVC georganiseerde evenementen bezoeken, zoveel als mogelijk in originele staat verkeren, zowel in
kleur1 als in uitvoering2 en voldoen aan de veiligheidseisen, zoals APK3 en tenminste WA-verzekerd zijn.
Vul onderstaande gegevens in en stuur het formulier naar:
Army Vehicle Club t.a.v. Ledenadministratie Postbus 67 – 1619 ZH Andijk of per e-mail: avcnld@gmail.com
Gelieve uw gegevens in blokletters invullen, a.u.b.:

Voornaam en voorletters
Geslacht4
M
V

Tussenvoegsel
(van, de, van der etc.)

Achternaam
Straatnaam en huisnummer

Nr.
Woonplaats

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

GSM
0

Vast nummer

6

0

E-mail
IBAN -rekeningnummer
5

Merk, type voertuig,
kenteken en kleur
Merk, type voertuig,
kenteken en kleur

Merk

Type

Kenteken

Kleur

Merk

Type

Kenteken

Kleur

Ik maak de verschuldigde contributie voor een jaar van € 40,- + € 10,- inschrijfgeld over op IBAN
rekeningnummer NL91NL RABO 0312 86 3381 ten name van R. van den Bosch te Swifterbant onder vermelding
van “lidmaatschap AVC en het jaartal”. Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar (januari-december).
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij ik AVC schriftelijk te kennen geef het lidmaatschap op te
zeggen, uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

…………………………………………………………………………..
Plaats en datum

Handtekening

1

Toegelaten worden de standaardkleuren die gebruikt werden of worden door Defensie (legergroen, dessert, blauw [marechaussee] en wit [Unifil]) en in buitenlandse legers [veldgrijs].
Dit geldt ook ten aanzien van camouflagekleuren en –patronen. Is er sprake van afwijkende kleuren neem dan contact op men het secretariaat van de AVC;
2
Logische modificaties zijn toegestaan, als ook ten aanzien van LPG en/of andere type motor;
3
Indien vereist;
4
Doorhalen wat niet van toepassing is;
5
Heeft u meer voertuigen die u wilt vermelden zet de gegevens dan op de achterkant van dit formulier;

Na ontvangst van de contributie en inschrijfgeld ontvangt u de in dit jaar eerder verschenen nummers van “De Veldpost” en
worden die u per post of digitaal toegezonden, e.e.a. is afhankelijk van de voorraad en/of abonnementsperiode.

