
AANMELDINGSFORMULIER ‘CLUB VAN 25’
Hiermee meld ik mij als lid van de ‘CLUB VAN 25’ aan (a.u.b. volledig in blokletters invullen):  

voornaam / achternaam      .....................................................................................................................

straat / postcode /woonplaats    .....................................................................................................................

land:           ..................................................................................................................... 

tel.nr.    ..................................................................................................................... 

e-mail: .....................................................................................................................

MACHTIGING:

Ja, ik word lid van de CLUB VAN 25.
Hiermee machtig ik de NeVlaC tot wederopzegging * om jaarlijks een bedrag van (aankruisen wat van toepassing is):
	 )	€ 25 
 )	€ .............
in te houden van mijn rekening: 
 naam rekeninghouder: ......................................................................................................................

 IBAN-nr:  ......................................................................................................................

 BIC-code: ......................................................................................................................

 De lidmaatschapsbijdrage wordt één keer per kalenderjaar in de maand januari afgeboekt. 

Mijn naam mag  ) wel ) niet als donateur op de website van de NTC-school Karlsruhe vermeld worden.

...................................................................  ...............................................................
plaats, datum       handtekening 

Stuur het volledig ingevulde aanmeldingsformulier als scan naar de penningmeester:  
jacques.van-de-laar@freenet.de of per post: Jacques van de Laar, Buchenweg 15, D-76297 Stutensee

*  Het lidmaatschap van de ‘CLUB VAN 25’ loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen kan uitsluitend  
schriftelijk door vóór 1 december een mail naar de penningmeester te sturen. Opzeggen kan alleen met ingang van 1 januari van het 
daaropvolgende jaar. De toegezegde bijdrage voor het lopende jaar wordt normaal ingehouden.

coördinatoren NTC-school Karlsruhe 
Karine Müller / Daniela Meijer 
Friedrich-Naumann-Str. 107 
D-76187 Karlsruhe  
ntc-school-karlsruhe@gmail.com

penningmeester NTC-school Karlsruhe
Jacques van de Laar
Buchenweg 15 
D-76297 Stutensee
jacques.van-de-laar@freenet.de

bankverbinding NTC-school Karlsruhe
IBAN: DE19660501010108020579 
BIC: KARSDE66
Sparkasse Karlsruhe

De ‘CLUB VAN 25’ is door de Ouderraad van de NTC-school Karlsruhe opgericht. De ‘CLUB VAN 25’ 
ondersteunt de NTC-school Karlsruhe, die wekelijks Nederlandse les voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar 
verzorgt. U kunt voor minimaal € 25 per jaar lid worden om de Nederlandse les te ondersteunen.

De NTC-school is officieel bij het Ministerie van Onderwijs in Nederland aangesloten  
en valt onder het toezicht van de inspectie. Leerlingen kunnen via de NTC-school certificaten behalen  

die in Nederland en België erkend worden. Kijk voor meer informatie: www.ntc-school.nevlac.org

Nederlandse en Vlaamse Cultuurvereniging e.V.


