
Ledenadministratie 
Peter Wanrooij 

Lambertijnenlaan 16 
4614 EZ Bergen op Zoom 

Email: ledenadministratie@basboz.nl 
 

 

BAS -Bergse Actieve Senioren- is aangesloten bij KBO Brabant            www.basboz.nl        
 

 

AANMELDING LIDMAATSCHAP BAS 
 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande gegevens in te vullen en dit formulier aan ons terug te 
zenden. U kunt het:  

- opsturen naar: Ledenadministratie BAS, Lambertijnenlaan 16, 4614 EZ Bergen op Zoom 
 - scannen en per e-mail zenden aan: ledenadministratie@basboz.nl 
 - de PDF invullen en mailen naar ledenadministratie@basboz.nl 
 

Voornaam:   ………………………………………………    Voorletters ………………….     M    V  

Achternaam:    ……………………………………………………………………………………………………… 

Geboorte datum:   ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………...................... 

Telefoonnummer:  ..........................................  GSM nummer: .................................... 

E-mail adres:   ..........................................................................  (blokletters a.u.b.) 

Hobby:     ……………………………………………………………………………………………………… 

(Voormalig) beroep:    ……………………………………………………………………………………………………… 

Huwelijksdatum:  ……………………………………………………………………………………………………… 
Het bestuur stelt het op prijs als u (indien van toepassing) uw huwelijks- 
datum wilt doorgeven. Het bestuur weet dan van uw bijzondere jaren.  

 
WAARIN BENT U VAARDIG/DESKUNDIG (aankruisen aub):  

Computerkennis      Organisatorisch / bestuurlijk 

Belastingen       Contactueel / sociaal 

Financiële zaken / administratie    Helpen / steunen 

Techniek / klussen      Public relations 
 

Indien uw partner ook lid wordt, graag een tweede aanmelding invullen. 
 

MACHTIGING:  
De contributie bedraagt dit jaar per persoon € 27,00. Betaling vindt plaats via automatische incasso. 
 

MIJN BANKREKENINGNUMMER( IBAN): …………………………………………………………………………………………. 
Hierbij machtig ik BAS om de jaarlijkse contributie en mijn bijdragen voor activiteiten middels 
automatische incasso over te maken op rekening NL14RABO 011.95.22.330.  
Bent u het niet eens met de incasso, dan kunt u het bedrag eenvoudig terugboeken binnen 56 dagen 
(8 weken) nadat het bedrag van uw rekening is afgeschreven. 
 

PERSOONSGEGEVENS: 
Ik ga ermee akkoord dat de bovenstaande gegevens gebruikt worden t.b.v. BAS en haar activiteiten.  

 
Datum: ..............................................          Handtekening: ................................................................. 
 

Wij zullen uw lidmaatschap zo spoedig mogelijk bevestigen. 
Dank u! 
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