
Begrafenisvereniging ”Willemsoord en Omstreken”   
te Willemsoord 

 

Secretariaat:  

Oltholtstraat 7, 8474 CX  Oldeholtpade 

Email: info@begrafenisverenigngwillemsoord.nl 

 

Aanmeldingsformulier  

 

Wij stellen het op prijs, dat u zich aanmeldt als lid van Begrafenisvereniging ”Willemsoord en Omstreken.” 

Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij Steenwijkerweg 173, Paasloregel 62, bij het secretariaat of 

via email. De voorwaarden voor het lidmaatschap kunt u vinden in de statuten op onze website 

www.begrafenisverenigingwillemsoord.nl 

 

N.b.: Wanneer een persoon ouder dan 18 jaar zich wenst “in te kopen” als lid, dan betaalt hij/zij het dan 

geldend tarief van de jaarcontributie x het aantal levensjaren, gerekend vanaf het 18
e
 levensjaar. 

 

Voornaam( voornamen): ………………………………………………………………………….… □ M / □ V 

 

Achternaam +  event. meisjesnaam…………………………………………………………………………….. 

 

 Geboortedatum:…………...………………………Geboorteplaats…………………………………………… 

 

Adres:  …………………………………………………………………………………….………………….… 

 

Postcode:  .........................................Plaats:  …………………………………………………………………… 

 

Tel:  ……………………………………..............................Mobiel:  ………………………………………….. 

 

Email: ………………………………….……………………………………………………………………..… 

 

Ik wens correspondentie:  □ digitaal    /     □ per post       te ontvangen.  

 

De kinderen binnen uw gezin / huishouding t/m 17 jaar kunnen bij elk lid individueel worden geregistreerd, 

zodat van wederzijdse partners bekend is, dat er sprake is van minderjarige kinderen.                                      

Kinderen jonger dan 18 jaar (zijn niet betalende leden) 

 

1. Naam :…………………………………………………………. geb. datum:……..……………... □ M / □ V 
 

2. Naam :………………………………………………………….  geb. datum:……..……………... □ M / □ V 

 

3. Naam :……………………………………………………...….. geb. datum:……..……………... □ M / □ V 

 

4. Naam :…………………………………………………………  geb. datum:……..…..………... □ M / □ V 

 

5. Naam :……………………………………………………...….. geb. datum:……..…………….. □ M / □ V 
 

Het contributiejaar loopt van 1 jan. t/m 31 december. Er vindt geen verrekening naar ratodeel van een jaar 

plaats. Peildatum lidmaatschap is 1 januari.  
 

Tevens geeft u hiermee toestemming tot het doorgeven van persoons-en adresgegevens aan derden o.a. ten 

behoeve van het kunnen uitvoeren van een uitvaart en andere noodzakelijke werkzaamheden. 
 

Datum……………………………Handtekening…………………………..………………………… 

 

U ontvangt jaarlijks in januari van ons digitaal, dan wel per post (al naar gelang uw 

keuze) een factuur voor de door u verschuldigde bijdrage. 

U kunt het verschuldigde bedrag ( contributie en of andere kosten ) overmaken op:  

bankrekeningnummer   NL 27 INGB 0000 99 17 47 t.n.v. ” 

Begrafenisvereniging “Willemsoord en Omstreken” te Willemsoord. 

Jaarlijkse kosten 

lidmaatschap 
 

(wijzigingen conform 

besluiten ledenvergaderingen 
voorbehouden) 

€ 25,-  
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