W.S.K. MARKE

vzw

Inschrijvingsformulier van:

(5012)

of klever aanbrengen

Naam : ……………………………….. Voornaam : …………………….
Adres : ……………………………………………………………………………………….
Geboortedatum : ………………………………
Lidnr. WSVL: ……………………
Geboorteplaats : ……………………………….. Nr. Rijksregister: …………………………….

Tel.: ……………

E-mail (leesbaar): ……………………………………………………….

Naam : ……………………………….. Voornaam : …………………….
Adres : ……………………………………………………………………………………….
Geboortedatum : ………………………………
Lidnr. WSVL: ……………………
Geboorteplaats : ……………………………….. Nr. Rijksregister: …………………………….

Tel.: ……………

E-mail (leesbaar): ……………………………………………………….

Tot welke kampioenengroep behoor jij? Welk pakket sleep je in de wacht?
Een antwoord daarop zal gegeven worden op ons jaarlijks ledenfeest. Daarom wenst de secretaris te beschikken over jullie gele klassements- & witte
puntenbladen. Indienen is de boodschap. Personen die niet aanwezig zijn op het ledenfeest komen niet in aanmerking!

1) Lidkaarten 2018:
1e persoon € 15.00 =
2de persoon € 15.00 =
vanaf de 3de persoon enz. € 10.00/persoon =

€ ……..
€ ..........
€ ..........

Een uniform mutualiteitsformulier zal op 11/11 onmiddellijk worden meegegeven

2) Algemene feestvergadering 2017
……... volwassen-leden x € 45,00 (all-in) =
……... volwassen niet-leden x € 50,00 (all-in) =
3) Walking 2018:
1 Walking 2018 x € 8.00 =
1 per gezin aan deze prijs
bijk. Walking 2018 x € 12.00 =
voor niet leden Walking 2018 x € 17.00 =

€ ……...
€ ….…..

€ ..........
€ ..........
€ ..........

4) Wandelstickers (op 11/11 onmiddellijk geprint)
……… (max. 2 bladen per lid – gratis)

………. Bladen

Totaal : € ……….

ONLINE SHOPPEN?
http://trooper.be/wskmarke

Handtekening:

uw club vaart er wel bij

Het bestuur dankt U bij voorbaat en wenst U een aangenaam wandeljaar!
In bijlage een inschrijf-afstempelkaart, gratis aangeboden aan elk betalend lid 2018. Dit is een geschenk, onder WSVL-norm €
4,40. Bij deelname aan tenminste 3 wandelingen, mag die kaart worden ingediend. In ruil daarvoor ontvang je een geschenk.

Wie heeft 1.000 tochten of méér, wie heeft méér dan 20.000 kilometers, wie zal er gehuldigd worden
op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van WSVL te Hooglede-Gits.
Geef bij deze je naam op zodat ik deze kan doorgeven aan WSVL.
Naam: ………………………………. Behaalde …………..………. Km of ……….. tochten.

ENKEL VOOR DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN WSVL !!!!!!!!

