INSCHIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP AVC
Fijn dat je lid wilt worden van AVC! Het hoofddoel van AVC is het verzamelen en in stand houden van klassieke legervoertuigen, ongeacht het bouwjaar en het organiseren van activiteiten. AVC gaat er vanuit dat alle legervoertuigen
die de door AVC georganiseerde evenementen bezoeken, zoveel als mogelijk in originele staat verkeren, zowel in kleur 1 als in
uitvoering2 en voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals met betrekking tot eventuele APK 3 en tenminste WA-verzekerd zijn.

Vul onderstaande gegevens in en stuur het formulier naar:

Army Vehicle Club – Witte Valkstraat 12 – 1619 XN Andijk
Gelieve je gegevens met blokletters invullen, a.u.b.:

Ik maak de verschuldigde contributie voor 2019 van € 45,- + eenmalig € 10,- inschrijfgeld over op IBAN rekeningnummer
NL87 RABO 0329 6337 83 ten name van Army Vehicle Club te Andijk onder vermelding van “lidmaatschap AVC m.i.v. 2019”.
Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar (januari-december). Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij ik
AVC schriftelijk per brief te kennen geef het lidmaatschap op te zeggen, uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende
kalenderjaar. Ik ga tevens akkoord met het door AVC gevoerde privacy-beleid. Ik begrijp dat wanneer ik deze gegevens niet of
onvolledig verstrek ik geen lid kan worden van AVC. Ik ga akkoord met het naar mij toesturen van “De Veldpost”,
“Dienstmededelingen” en andere relevante informatie. Ik ga akkoord dat foto’s van evenementen waarop ik sta afgebeeld gepubliceerd kunnen worden op de wijze als te doen gebruikelijk is binnen de vereniging. Ik ontvang na acceptatie van het lidmaatschap mijn lidnummer, de Statuten van AVC en het Huishoudelijk Reglement en zal die naleven en respecteren zoals een
goed lid betaamt.

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 eerst 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;
Heb je meer voertuigen die je wilt vermelden zet de gegevens daarvan dan op de achterkant van dit formulier;

