Nederlandse Vereniging Instandhouding Historische Militaire Voertuigen
Dutch Historical Military Vehicle Conservation Group

“KEEP THEM ROLLING”
RIJDEND MUSEUM
AANMELDINGSFORMULIER
Persoonsgegevens:
inschrijvingsnummer

(in te vullen door KTR ledenadministratie)

achternaam
voorletters / tussenvoegsels

geslacht

Man / Vrouw *

/

voornaam
adres
postcode en woonplaats
provincie

land

telefoonnummer vast / mobiel

/

geboortedatum
IBAN (bankrekening) 1
e-mailadres
1)
2)
3)

Wenst zich in te schrijven als donateur / aspirant-lid *;
Bezit wel / geen* voer-, vaar- en/of vliegtuig(en) uit de periode 1939-1945;
Wenst wel / geen* voertuig te laten keuren op originaliteit om zo lid te kunnen worden.

Het lidmaatschap van Keep Them Rolling geldt tot wederopzegging en kan tot uiterlijk 1 maand voor het nieuwe
kalenderjaar worden beëindigd.
Door ondertekening van dit formulier verleent u Keep Them Rolling expliciet toestemming tot het vermelden van uw
gegevens in de leden-/donateurslijst dan wel andere publicaties en/of periodieken van Keep Them Rolling. Uw gegevens
zullen door de vereniging niet aan derden, zijnde niet-leden of niet-donateurs van Keep Them Rolling, worden verspreid.
De contributie/donatie dient jaarlijks uiterlijk voor het begin van het kalenderjaar te worden voldaan. Door ondertekening
van dit formulier geeft u tot wederopzegging toestemming aan de vereniging Keep Them Rolling om het verschuldigde
bedrag inzake uw contributie/donatie van uw bovenstaande bank-rekeningnummer automatisch te incasseren. Het
bedrag zal medio december van enig jaar van uw rekening worden afgeschreven.

Datum : ………………………………….. Handtekening : …………………………………………………………………

* doorhalen wat niet van toepassing is
1. Het door u aangeven Nederlands bank-/girorekeningnummer dient op uw eigen naam te staan. Ook dient u gerechtigd te zijn om over de
gelden op deze rekening te beschikken.

Aanmeldingsprocedure nieuwe donateurs en leden
Aspirant-leden / donateurs
Aspirant-leden kunnen zich wenden tot de ledenadministratie van de vereniging, waarna een aanmeldingsformulier zal
worden toegezonden. De eenmalig te betalen bijdrage in de administratiekosten bedraagt € 25,00, daarnaast bedraagt
de jaarlijkse contributie op dit moment € 55,00, voor donateurs geldt de administratiekosten niet.
Nadat door de ledenadministratie zowel het ingevulde aanmeldingsformulier alsook de betaling is ontvangen, wordt
men als donateur cq aspirant-lid opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging. De donateur cq aspirant-lid
ontvangt de in het betreffende jaar uitgekomen verenigingsperiodieken, een donateurspas, op aanvraag de
statuten/huishoudelijk reglement van de vereniging en een verenigingssticker (voor zover voorradig).
Aanmelding na 1 juli
Indien een aspirant-lid of donateur zich aanmeldt na 1 juli van enig jaar, kan worden volstaan met de helft van de
donatie, op dit moment dus € 27,50, naast de eenmalige bijdrage in de administratiekosten van € 25,00. Men ontvangt,
naast de ledenpas/donateurspas, op aanvraag de statuten/huishoudelijk reglement van de vereniging en de
verenigingssticker, alleen de in het tweede halfjaar van dat jaar uitgekomen verenigingsperiodieken (voor zover
voorradig).
Van aspirant-lid naar volledig lid
Een aspirant-lid die lid wil worden van de vereniging Keep Them Rolling zal in het bezit moeten zijn van een, door de
Technische Commissie van de vereniging, goedgekeurd origineel voer-, vaar- of vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.
Bij de eerste betaling ontvangt het aspirant lid het voorblad van de zogenaamde “125-puntenlijst” (het keuringsformulier
voor vaststelling van de originaliteit van uw voer-, vaar-, of vliegtuig) voorzien van stempel en handtekening van de
ledenadministrateur als bewijs van betaling.
Met dit voorblad van de “125-puntenlijst” stelt het aspirant lid zich in verbinding met één der leden van de Technische
Commissie van de vereniging. Namen en adressen staan vermeld op de binnenzijde van de omslag van het clubblad.
Het lid van de Technische Commissie zal het voer-, vaar- of vliegtuig beoordelen op originaliteit.
Na goedkeuring van uw voer-, vaar- of vliegtuig wordt de “125-puntenlijst” ondertekend door het lid van de Technische
Commissie die de keuring heeft uitgevoerd. Hierna stuurt het aspirant lid het getekende voorblad van de “125puntenlijst” naar de ledenadministratie retour. In de ledenadministratie zal de status aspirant-lid gewijzigd worden in lid.
Men ontvangt geen nieuwe ledenpas, bij de volgende reguliere verstrekking van de ledenpassen zal de gewijzigde
status vermeld zijn.
Ledenadministratie
Voor nadere informatie omtrent bovenstaande kunt u zich wenden tot de ledenadministratie van de vereniging, het
adres staat hieronder vermeld.

Dit formulier s.v.p. terugzenden aan:
Keep Them Rolling
t.a.v. Ledenadministratie
Dr. Wiardi Beckmanlaan 6
1931 BW EGMOND AAN ZEE
e-mail: ledenadministratie@ktr.nl

In te vullen door KTR ledenadministratie
aanmelding
afschrift/diskette
ontvangen
contributie
behandeld
aanm.kosten
betaald
keuringskosten
verzonden
totaal
status
ingaande

