AANVRAAG VOOR LIDMAATSCHAP KOVOM
( Gelieve dit formulier volledig in te vullen )
Voorletters en achternaam:____________________________________________________
Roepnaam:________________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:_____________________________________________________
Geboortedatum:___________________Geboorteplaats_____________________________
Telefoonnummers: Thuis_______________________________GSM___________________
E-mailadres:________________________________________________________________
Actief dienend/niet actief* dienend (*doorhalen wat niet van toepassing is)
Krijgsmachtonderdeel waarbij dienend/gediend, KL-Klu-Kmar-KM:_____________________
Dienstonderdeel:____________________________________________________________
Tijdvak(ken): in dienst d.d._______________dienst eindigt/is geëindigd d.d._____________
Huidige/Laatste rang:___________________Registratienr:___________________________
Deelgenomen aan uitzending/Missie:____________________________________________
Reeds in bezit zijnde onderscheidingen__________________________________________
Iban rekeningnummer________________________________________________________
Doorlopende machtiging afgegeven d.d.__________________________________________
Koude Oorlog Herinneringsmedaille: Onze eigen medaille met certificaat en baton zal
beschikbaar komen na drie jaar lidmaatschap. U krijgt hier vanzelf bericht over als u
genomineerd bent.
Ik wil t.z.t. wel/niet* in aanmerking komen voor de Koude Oorlog Herinneringsmedaille.
*(doorhalen wat niet van toepassing is)

Reeds verder lid van:________________________________

_____________________________________________
Ik wens ook gratis lid te worden van
het KED: ja/nee
N.B. Bij aanmelding voor het KED het aanmeldingsformulier KED invullen en
opsturen!

Plak hier uw pasfoto

U dient het formulier naar waarheid in te vullen; Het vermelden van een rang waartoe u niet bevorderd bent of het
vermelden en dragen van niet verdiende onderscheidingen en/of de veteranenspeld en het opgeven, dat u
gediend heeft bij een onderdeel waartoe u niet heeft behoord, (bijv door het dragen van de KCT-baret) is
strafbaar en kan leiden tot het weigeren van het lidmaatschap of in een later stadium tot schorsing of zelfs
royement.
Dit aanmeldingsformulier in vullen en mailen naar:

KOVOMLA@GMAIL.COM
U kunt het ook in een gefrankeerde enveloppe opsturen naar:

Ledenadministratie KOVOM
Schubertstraat 2
6371 LT, Landgraaf
De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt.
1. Aanvraag voor lidmaatschap en pasfoto e-mailen of opsturen per post
2. Gelijktijdig € 30 contributie overmaken op
Rekening: NL69INGB0006914975
t.n.v. KOVOM
Vermeld bij betaling uw naam, woonplaats en “nieuw lid”.
3. Door de betaling wordt uw lidmaatschap geëffectueerd en ontvangt u uw lidmaatschapskaart.
Het kan enkele weken duren alvorens U bericht van ons krijgt.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari:
Indien u lid wordt tussen 1 januari en 31 december : € 30,00;
Als u lid word in november of december bent u gelijk lid voor het opvolgende jaar.

NB!! U wordt pas ingeschreven als lid nadat uw betaling van de contributie bij
onze administratie is binnen gekomen of een doorlopende machtiging af is
gegeven.

Antwoordstrook doorlopende machtiging
Zowel voor uzelf als voor onze administratie is het veel gemakkelijker om uw contributie jaarlijks in
januari automatisch te laten innen. U hoeft er dan niet meer naar om te zien.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de KOVOM om de door mij
verschuldigde contributie af te schrijven van de bank- of girorekening van ondergetekende naar ING
rekening: IBAN: NL69INGB0006914975 t.n.v. KOVOM
NAAM

_________________________________________________

ADRES

_________________________________________________

PC EN WOONPLAATS

_________________________________________________

Naam BANK

__________________________________________________

BANKREKENINGNUMMER

______________________________________________________

DE JUISTE NAAMSTELLING
VAN UW REKENINGNUMMER

_________________________________________________

Onterechte afboekingen zijn binnen 30 dagen terug te vorderen.
DATUM____________ HANDTEKENING _________________________________________
Dit formulier, ingevuld en voorzien van uw handtekening, zo spoedig mogelijk naar het secretariaat
terugsturen. U kunt dit doen naar het e-mailadres kovompm@ziggo.nl of naar postadres:

A.A. Baars – Steenwijkerweg 37 - 8397 LB De Blesse

