Beste Carnavalsvierder \ Nieuw lid van de Raopers,
Samen met onze prins organiseren wij ieder jaar weer op een fantastisch carnaval in ons
prachtige Raopersgat. Hierbij hebben wij Uw steun als lid van onze vereniging harder nodig
dan ooit. Dit geldt voor Uw aanwezigheid tijdens de vele activiteiten of gewoon Uw aandacht
voor wat wij onze geweldige gemeenschap te bieden hebben. Zonder Uw steun kunnen wij
weinig of niets beginnen. Dat geldt voor de activiteiten voor de ‘grote’ maar nog veel meer
voor de activiteiten voor onze kleine Raopers en Raoperinnekes. Wij zijn u als nieuw lid van
onze vereniging erg dankbaar want mede dankzij uw aanwezigheid en financiële steun kan
carnaval blijven bestaan in Raopersgat. De contributie bedraagt 10 Euro voor het eerste lid en
5 Euro voor elk volgend lid woonachtig op het zelfde adres. De automatische incasso van het
lidmaatschapsgeld zal jaarlijks plaatsvinden eind oktober voor aanvang van het nieuwe
seizoen.
Naast het standaard lidmaatschap kunt U onze vereniging extra ondersteuning bieden door het
lidmaatschap van de Club van 50. Naast uw financiële steun kunt u dan profiteren van de
extra voordelen die dit lidmaatschap bieden. De automatische incasso van het
lidmaatschapsgeld van de club van 50, 50 Euro, vind jaarlijks eind november plaats.
Gelieve het inschrijfformulier te retourneren naar het secretariaat van de Raopers:
Secretariaat C.V. De Raopers, Revershof 55 te Lieshout
secretariaat@cvderaopers.nl

Namens het bestuur C.V. De Raopers,
Martijn van den Baar
Voorzitter

Inschrijfformulier Nieuwe Leden
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-Mail:
Lidmaatschap club van 50

Ja / Nee

Tweede en\of meerdere leden

Naam:
Naam:
Naam:

Rekeninggegevens
IBAN
Tenaamstelling Rekening
Bank
Plaats

Hierbij machtig ik de C.V. de Raopers om met ingang van de onderstaande datum doorlopend
automatisch de jaarlijkse contributie te incasseren van bovengenoemde bankrekening.

Datum:

Handtekening:

Jouw privacy is belangrijk voor C.V. de Raopers. We gebruiken jouw persoonsgegevens
uitsluitend om je lidmaatschap te beheren en onze activiteiten te kunnen uitvoeren. We
hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw
persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij
verzamelen, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. U vindt de
privacyverklaring op onze website

