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AANMELDINGSFORMULIER 

 

Persoonsgegevens:  

inschrijvingsnummer    __________________   (in te vullen door KTR ledenadministratie)   

aanhef                de heer  / mevrouw / bedrijf  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

voorletters / tussenvoegsels   _______________________/_________________________ 

achternaam    _________________________________________________ 

voornaam      _________________________________________________ 

adres       _________________________________________________ 

postcode en woonplaats    _________________________________________________ 

provincie      ______________________  land   _____________________ 

telefoonnummer vast / mobiel  _____________________ /___________________________ 

geboortedatum    _________________________________________________  

of datum oprichting   _____________________   KvK NR: _____________________ 

IBAN (bankrekening)  (**)  ________________________________t.n.v. _____________ 

e-mailadres      _________________________________________________ 

Ik meld mij aan als:  
(doorhalen wat niet van toepassing is ) 

1. donateur   

2. aspirant-lid  (in het bezit van een voer-, vaar- en/of vliegtuig(en) uit de periode 1939-1945)  

 

merk/type voertuig  ___________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________ 

 

(**)  Het door u aangeven Nederlands bankrekeningnummer dient op uw eigen naam te staan.  

         Ook dient u gerechtigd te zijn om over de gelden op deze rekening te beschikken.   
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Door ondertekening van dit formulier verklaar ik  

 
- De contributie en inschrijfgeld of donatie hierbij te betalen. 

 

- De contributie/donatie vervolgens jaarlijks te voldoen doordat de vereniging Keep Them Rolling het 

verschuldigde bedrag inzake mijn contributie/donatie van mijn bovenstaande bankrekeningnummer 

automatisch mag incasseren. 

Het bedrag zal medio maart van enig jaar van mijn rekening worden afgeschreven. 

 

- Dat Keep Them Rolling expliciet toestemming heeft tot het vermelden van mijn gegevens in de 

leden-/donateurslijst dan wel andere publicaties en/of periodieken van Keep Them Rolling. Mijn 

gegevens zullen door de vereniging niet aan derden, zijnde niet-leden of niet-donateurs van Keep 

Them Rolling, worden verspreid.   

 

- Als aspirant-lid verklaar ik dat mijn voertuig binnen een periode van twee jaar voldoet aan de 

gestelde vereisten en ter keuring wordt aangeboden aan een lid van de Technische Commissie, 

zoals gesteld in artikel 3.2. van het Huishoudelijk Reglement . 

 

Het lidmaatschap /donateurschap van Keep Them Rolling geldt tot wederopzegging. Dit kan door het 
schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar aan de ledenadministratie bekend te 
maken.   
 

Korting 

Volgens het artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement kan ieder 2e (of meer) lid dat op hetzelfde 
woonadres woont, kiezen om geen KTR Top Secret, KTR Magazine en/of presentjes van KTR te 
ontvangen. U ontvangt dan een korting van € 27,50 op de jaarlijkse contributie. 
 
Dit is voor mij van toepassing: Ja / Nee   (doorhalen wat niet van toepassing is). 
Zo ja: Ik kies ervoor om hiervan gebruik te maken en de korting van € 27,50 te ontvangen op de 
verschuldigde contributie.   
 

Keep Them Rolling is per 2023 Btw plichtig . De genoemde bedragen zijn inclusief 21% Btw . 

 

 

Datum   ____________________________________________ 

 

 

Handtekening  _______________________________________ 
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Aanmeldingsprocedure nieuwe donateurs en aspirant-leden  

U meldt zich aan bij de ledenadministratie van Keep Them Rolling door het aanmeldingsformulier ingevuld 

en ondertekend per post of email te verzenden naar: 

 

Keep Them Rolling  

t.a.v. Ledenadministratie    

Dr. Wiardi Beckmanlaan 6 

1931 BW  EGMOND aan ZEE 

E-mail: ledenadministratie@ktr.nl  

 

Ter informatie: 

Na ontvangst van uw ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier en uw betaling wordt u als 

donateur of aspirant-lid ingeschreven in de ledenadministratie van de vereniging. 

U ontvangt hiervan een bevestiging per post. Tevens ontvangt u het laatst verschenen KTR Magazine, een 

verenigingssticker en per e-mail de Statuten met het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.  

 

Donateurs betalen een minimale donatie van € 55,00 per jaar.  
 
Aspirant-leden betalen éénmalig inschrijfgeld van € 25,00 en een contributie van € 55,00 per jaar.  

Bij aanmelding na 1 juli kan worden volstaan met de helft van de minimale donatie of contributie maar voor 

aspirant-leden blijft het inschrijfgeld eenmalig € 25,00. 

 

Deelname aan KTR-evenementen is voorbehouden aan leden onder de voorwaarde dat de deelnemende 

voertuigen adequaat verzekerd zijn en deze voertuigen, voor zover van toepassing, voorzien zijn van de 

bijbehorende kentekenpapieren en daarnaast voldoen aan de minimale originaliteitseisen die de vereniging 

aan het voertuig stelt.  

Aspirant-leden kunnen zich zonder voertuig inschrijven. Leden hebben het recht om aspirant-leden, 

donateurs of derden onder hun verantwoordelijkheid uit te nodigen.  

 

Van aspirant-lid naar volledig lid: Dit dient binnen 2 jaar na uw aanmelding als aspirant-lid te gebeuren en 

betekent dat uw voertuig rijklaar is, verzekerd is en er een kenteken op afgegeven is (voor zover dit 

wettelijk vereist is).  De laatste stap tot het lidmaatschap is dat het voertuig voldoet aan originaliteit op de   

5 vastgestelde hoofdpunten zoals dit beschreven staat in ons Huishoudelijk Reglement bij de 

Voertuigkeuring. Hieraan zijn geen kosten verbonden behalve een eventuele reiskostenvergoeding voor 

het betreffende TC-lid. 

Een lid van de Technische Commissie (TC) van Keep Them Rolling toetst of uw voertuig daadwerkelijk 

gemaakt en/of gebruikt is in de Tweede Wereldoorlog, de periode 1939 t/m 1945 en voldoet aan de 5 

vastgestelde hoofdpunten. Het lid van de TC kan u verder informeren en adviseren over punten die 

medebepalend zijn voor de originaliteit van uw voertuig aan de hand van de zogenaamde 125-puntenlijst.  

Na uw inschrijving als aspirant-lid ontvangt u hierover meer informatie. 

 

Voor nadere informatie omtrent bovenstaande kunt u zich wenden tot de ledenadministratie van de 

vereniging, het adres staat hierboven vermeld.    

 

Keep Them Rolling is per 2023 Btw plichtig . De genoemde bedragen zijn inclusief 21% Btw . 
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