Aanmeldingsformulier NVVSO

Verzamelinteresse (graag volledig invullen):
Ik verzamel o.a.:
ja
nee Y.

Lidnummer: |___|___|___|___|___|___|___|___|

Ondergetekende wil graag lid / donateur worden van de Nederlandse
Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten, de NVVSO.
Ik word

Lid

Donateur

Ingangsdatum:
Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Land:

Achternaam:

Geb.datum:
Mijn emailadres:

Beroep:

Man
Plaats:
Telnr:

Vrouw

Voor de contributie welke verschuldigd is geeft ondergetekende hierbij tot
wederopzegging machtiging aan de:
Nederlandse Vereniging van Verzamelaars Scouting Objecten, NVVSO,
om van zijn/ haar onderstaande bank- of girorekening bedragen af te schrijven die
verschuldigd zijn wegens contributie. Dit geldt alleen voor Nederlandse leden.
Buitenlandse leden ontvangen een nota.

P
Bankrekeningnummer

Postbankrekeningnummer (giro)

Datum:
is

is
is

Handtekening:

wel

geen lid van Scouting Nederland
Groepsnaam
:
Regio
:
Functie
:
Plusscout
wel
geen lid van een andere verzamelvereniging op scoutinggebied
bijv. IBC (insignes) of SFB /SOSSI (postzegels).
Zo ja, van:
ik wil wel op de Naambandjesruillijst worden opgenomen.
De voorwaarden staan op de achterzijde. Ik heb naambandjes van:

Groep:
Plaats:
s.v.p. de van toepassing zijnde hokjes aankruisen





Form.v2008

Ik verzamel alles! (In dit geval hoeft u verder niets in te vullen!)

ja

nee A.

romans, stripboeken, handboeken, tijdschriften

ja

nee B.

ja

nee C.

drukwerken, folders, affiches, posters, briefpapier, suikerzakjes,
luciferdoosjes, krantenknipsels, groepsbladen, kalenders, stikkers
prentbriefkaarten

ja

nee D.

postzegels, 1e dag enveloppen, speciale afstempelingen, poststempels

ja

nee E.

munten, penningen, medailles, onderscheidingen

ja

nee F.

speldjes, stokplaatjes, buttons, lepeltjes, hoedplaten e.d.

ja

nee G.

insignes Nederland (stof)

ja

nee H.

insignes Internationaal (stof)

ja

nee I.

Naambandjes (lees ook de info over de Naambandjesruillijst!)

ja

nee J.

uniformonderdelen, dassen, hoofddeksels, dasringen, riemgespen, T-shirts

ja

nee K.

grammofoonplaten, muziek, gesproken woord

ja

nee L.

video’s, dia’s, film, foto’s

ja

nee M.

speelgoed

ja

nee N.

tegeltjes, glazen, mokken, asbakken, serviesgoed,
beeldjes, sleutelhangers, geschenkartikelen

ja

nee O.

vlaggen, vlaggetjes, vaantjes

ja

nee P.

Telefoonkaarten

Z. Toelichting

In rubriek Z mogen 30 tekens geplaatst worden om de andere rubrieken toe te lichten.
Als je alleen Ned. districtsinsignes spaart, dan kan rubriek Z er zo uit zien: G = alleen districten
Dus eerst de rubriek die van toepassing is noteren en dan de toelichting. Een combinatie is ook
mogelijk, bijvoorbeeld: D= alleen postzegels en i= geen buitenland

Voorwaarden naambandjesruillijst
 Je komt alleen op eigen verzoek op deze afzonderlijke lijst. Wil je er weer vanaf dan moet je dit
schriftelijk aan het secretariaat melden.
 Als je een brief ontvangt, schrijf je zo snel mogelijk terug, maar in elk geval binnen 4 weken.
 Je ruilt 1 naambandje tegen 1 naambandje (of 2 tegen 2 etc.), tenzij je onderling in
overeenstemming iets anders afspreekt, bijvoorbeeld bij zeldzame bandjes.
 Je plakt voldoende postzegels op je brief; de aangeschrevene krijgt geen postzegels ter
beantwoording toegestuurd maar frankeert zelf ook zijn/ haar antwoordbrief voldoende.
 Als je je niet aan deze spelregels houdt word je zonder meer van de ruillijst geschrapt.
t.b.v. administratie
infofolder
aanmeld
welkom
L&K nr. ___

lidtype ____
Incasso
nota € _______
contributie ontv

pennm. info
badge/naamb.
hhr/stat
ledenlijst

naambandlst
naamb.boek
ledenkaart
postzegelinfo

comp.adm
......................
......................
......................

