Beste lid, sympathisant,
Betreft:

Inschrijving seizoen 2012, vissend of steunend lid.
Uitnodiging algemene ledenvergadering.

Het nieuwe visseizoen 2012 staat voor de deur. Het voorbije jaar mochten wij u als actief
vissend lid of als steunend lid inschrijven op onze ledenlijst. Uw aanwezigheid als visser,
supporter of toeschouwer hebben wij steeds gewaardeerd en we hopen dan ook u in dit nieuwe
seizoen als visser of steunend lid te mogen ontmoeten op onze vrijdagavond wedstrijden (van
19:00 tot 21:00 uur) op de hiernavolgende data:
April

13/04/2012

20/04/2012

27/04/2012

4/05/2012

11/05/2012

18/05/2012

25/05/2012

8/06/2012

15/06/2012

22/06/2012

29/06/2012

Juli

6/07/2012

13/07/2012

20/07/2012

27/07/2012

Augustus

3/08/2012

10/08/2012

17/08/2012

24/08/2012

Mei
Juni

1/06/2012

Tijdens onze algemene ledenvergadering, die plaats vindt in het zaaltje van café ’t Hoefijzer,
Liersesteenweg 10 te 2547 Lint en dit op vrijdag 16 maart 2012 om 19u30, krijgt u de kans om
uw lidmaatschap aan te gaan of te verlengen en dit door bijgevoegde strook ingevuld samen met
10€ mee te brengen. Indien u niet kan aanwezig zijn op de vergadering kan u steeds het ingevulde
formulier met het geld afgeven aan een van de bestuursleden of in het snoepwinkeltje “’t Zoet
Bolleke”, Liersesteenweg 4, 2547 Lint. Gelieve de inschrijvingsstrook te kopiëren indien er
meerdere inschrijvingen zijn per gezin.

Belangrijk!
Vissende leden dienen zich in te schrijven uiterlijk een week voor aanvang van het seizoen
2012.
Hopende op uw talrijke aanwezigheid groeten wij u,
Met de meeste hoogachting,
Namens het Bestuur van de Visclub Lint vzw

De Voorzitter

De Secretaris

Marcel Goossens

Karl Sleeckx

Inschrijvingsstrook Visclub Lint vzw seizoen 2012.
Visser:



Steunend lid:



Naam en Voornaam:

Adres:

Postnummer en gemeente:

Geboortedatum:

Telefoon/GSM:

Datum en handtekening:

Betaald 10€ :



Inschrijven kan ook via overschrijving op nummer:
Visclub Lint vzw, IBAN: BE77 0688 8957 8842, BIC GKCCBEBB
of op 068-8895788-42
Vermeld duidelijk uw persoonlijke gegevens en of het gaat om steunend of vissend lid.

--------------------------------------------------Betalingsbewijs inschrijving lidgeld visclub seizoen 2012.
Naam+voornaam:…………………………………………………. Heeft zich ingeschreven als
Vissend/steunend lid 2012 (schrappen wat niet past) en betaalde 10€
Namens het bestuur: naam en handtekening bestuurslid:…………………………………
datum: __/__/2012

