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AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP 
Versie H 2019-01 

 

Gewoon Lidmaatschap - Heren 
 
 
 
Ondergetekende: 
 
NAAM:                             VOORLETTERS :                             

ROEPNAAM :                              GEBOORTEDATUM :                             

STRAAT:  HUISNR.: 

POSTCODE: WOONPLAATS: 

TELEFOON: MOBIELNR.: 

BEROEP(NU OF VOORMALIG): E-MAIL: 

AL EERDER LID GEWEEST VAN SOCIËTEIT AMICITIA :         0   JA EN BINNEN 5 JAAR (GÉÉN REFERENTEN VEREIST) 

                                                                                             0   JA, LANGER DAN 5 JAAR GELEDEN ( WEL REFERENTEN VEREIST) 

                                                                                             0   NEE (REFERENTEN VEREIST)  

 
 
REFERENTEN (STEMGERECHTIGDE LEDEN, HEREN): 

 
1. NAAM:  
       TEL: 

 
 

(handtekening) 

 
2. NAAM:  
       TEL: 

 
 

( handtekening) 

 
3. NAAM:  
       TEL: 

 
 

(handtekening) 

 

Vraagt hierbij het gewoon lidmaatschap heren van Sociëteit Amicitia aan. 

 
Hoogachtend, 
 
…………………………………..            ………………………………. 
 
(handtekening)                          (datum) 
 
 
 
 
 
Alleen volledig ingevulde formulieren, incl. bijlage, worden in behandeling genomen. Formulieren retour 
zenden naar Sociëteit Amicitia, t.a.v. Secretariaat / Ledenadministratie, Postbus 271, 6000AG Weert of per 
E-mail naar info@amicitia1842.nl  
 

 
In te vullen door Sociëteit Amicitia. 

 
Aanvraag ontvangen d.d.: …………………………  
 
Toegelaten / Afgewezen door Bestuur d.d.: ……………………           Handtek. Voorz.: ……………………………. 
 
Toegelaten / Afgewezen na publicatie d.d.: ……………………     Ingangsdat. Contrib.: …………………………….

                                              

 

 

 
HIER 

 S.V.P. 
UW 

PASFOTO 
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BIJLAGE. 
  
 
KORTE BESCHRIJVING / MOTIVATIE. 

 
Voor de beoordeling van uw aanvraag zien wij graag een korte omschrijving van uzelf en de motivatie 
voor uw lidmaatschap tegemoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
 

• Waarom u graag lid wil worden van Sociëteit Amicitia? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

• Wat zijn uw achtergronden en wat zijn bijv. uw hobby’s? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

• Wat zijn of waren uw maatschappelijke activiteiten? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

• Wat kunt u en wilt u eventueel bijdragen aan onze vereniging en in welke mate wilt u actief aan 
het verenigingsleven gaan deelnemen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Inleveren per E- mail naar info@amicitia1842.nl of opsturen naar Sociëteit Amicitia, t.a.v. het 
Secretariaat / Ledenadministratie, Postbus 271, 6000AG Weert 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sociëteit Amicitia, 
 
Ger Timmermans 
Secretariaat / Ledenadministratie 
 
 
Algemeen:  
U gaat ermee akkoord dat de aanmelding, aanvraag en behandeling plaats vindt volgens de voorwaarden in het huishoudelijk 
reglement / statuten. De aanvraag zal door het bestuur worden getoetst of deze voldoet aan de gestelde criteria. Het 
huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging zijn in te zien via onze website na toelating als Aspirant lid en na 

toezending van de vereiste inlogcode. U gaat tevens akkoord met de voorwaarden in ons Privacy Statement versie 
avg/pssa/2019001. 
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