الجوعية السودانية لتسحيل الجثاهين
Soedanese Vereniging Voor Lijkenvervoer

S.V.V.L
Inschrijfformulier Lidmaatschap
Roepnaam ( in Arabisch………………………………………………………………………………………………………...)

Voornaam: ________________________ Achternaam: __________________________________
Adres: _________________________________________________________________________
Postcode: __________________ Woonplaats: ______________________ Land ______________
Geb.datum: ____/____/________ Geb.plaats___________________Geslacht M / V
Telefoon: ___________________ Mobiel: ________________________
Email: _____________________________________________________
Bankrekeningnummer______________________Ten name van ______________________________

Een geldig legitimatiebewijs _ Paspoort
_

Nederlands rijbewijs

_

Nederlands vreemdelingendocument

_

Europees identiteitsbewijs

Legitimatiebewijsnummer______________________Uitgiftedatum leg._________________

Gezinslid
Partner
Kind*
Kind*
Kind*
Kind*
Kind*
Kind*

Voornaam

Overige Gezinsleden
Achternaam
Geb.datum

Geb.plaats

Geslacht

*Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar kunnen samen met hun gezin ingeschreven worden. Vanaf 18 jaar
vervalt zijn/haar lidmaatschap automatisch. Hij/zij dient zelfstandig zijn/haar lidmaatschap aan te
vragen en de jaarlijkse contributie te betalen (€70).

Adres in Soedan: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Referenties In Soedan
1.Naam ___________________________________

2. Naam _______________________

Telefoon ___________________________________

Telefoon ______________________

Is de referentie familie van u? __________________

Is de referentie familie van u? _____
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Referenties In Nederland
1.Naam ___________________________________

2. Naam _______________________

Telefoon ___________________________________

Telefoon ______________________

Is de referentie familie van u? __________________

Is de referentie familie van u? _____

De jaarlijkse contributie:
Als nieuw lid betaalt u altijd eenmalig inschrijfkosten van € 10.
_ Alleenstaand = €80 {70 + 10 (eenmalig inschrijfkosten)}
_ Gezin
= €90 {80 + 10 (eenmalig inschrijfkosten)}
Betaald €_______________________ Datum_______________________________

Verklaring:
Ondergetekende verklaart:
1. Zich hierbij aan te melden als lid van de SVVL.
2. Kennis genomen te hebben van de voorwaarden van lidmaatschap van de SVVL en daarmee
akkoord te zijn ( o.a indien men de jaarlijkse contributie niet op tijd betaalt verliest men een
maand na de vervaldatum zijn/haar lidmaatschap automatisch. Bij heraanvraag dient 10 euro
administratiekosten te worden betaald).
3. De statuten en de regels van de vereniging na te leven
4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat naam en adresgegevens aan derden ter beschikking
worden gesteld, mits het SVVL bestuur acht dat het gebruiksdoel overeenstemt met hetgeen
de SVVL statutair ten doel stelt.
5. Mutaties wegens verhuizing, echtscheiding, veranderde gezinssamenstelling, telefoonnummer
of e-mailadres binnen 15 dagen schriftelijke via het wijzigingsformulier door te geven aan
het bestuur van de SVVL.
6. Alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

7. لن تكتول عضويتك حتي تستلن زقن العضوية وذلك بعد إجتواع اللجنة التنفيرية اذا لزم األهس
Plaats _________________________________
Datum ________________________________
Handtekening __________________________

Namens de SVVL
Naam_________________________________Handtekening_______________________
Datum_________________________________Plaats_____________________________
Lidmaatschap m.i.v: ____/____/________
Lidnummer___________________
N.B. De aanvrager vult het inschrijfformulier volledig in en ondertekent het. Daarnaast moet de
aanvrager bij dit aanvraagformulier twee recente pasfoto’s en een kopie van een geldig
legitimatiebewijs meesturen naar: SVVL
Postbus 5043

3502 JA Utrecht,

The Netherland

www.svvl.eu e-mail : info@svvl.eu Tel:0681845220 (ING) Bankrek: NL66INGB0005823391

2

Versie03INSCH/TS/01012020

