
 

ACHTMAALSE RALLY CLUB       

p/a Hofdreven 5        info@achtmaalserallyclub.nl 
4891 CE Rijsbergen        www.achtmaalserallyclub.nl 

Lidnummer 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 2022 
 
Middels dit formulier schrijf ik in als  lid  /  reservelid  van de Vereniging "ACHTMAALSE RALLY CLUB" en verklaar aldus bekend 
en akkoord te zijn met de inhoud van het huishoudelijk reglement van deze vereniging. Het aspirant lidmaatschap gaat na het 
verstrijken van het kalenderjaar automatisch over in een regulier lidmaatschap.  
 
In overeenstemming hiermee verplicht ik mij onder andere de jaarlijks geldende contributie te voldoen. Dit bij voorkeur met 
een machtigingskaart, welke door mij ingevuld dient te worden of eventueel door overschrijving op bankrekening NL22 RABO 
0160 5689 00, waarbij de contributie voor 1 maart op onze rekening dient te zijn bijgeschreven. Betaling contant na afloop 
van de jaarvergadering is ook mogelijk. Indien wij geen machtiging hebben, of na deze tijd om de contributie moeten verzoeken 
komen er €2,50 administratiekosten bij.  
 
Het lidmaatschap blijft geldig tot schriftelijke wederopzegging. 

 

Voorletters - Naam :  .........................................................................................................................  

Roepnaam :  .........................................................................................................................  

Straat & Huisnummer :  .........................................................................................................................   

Postcode :  .........................................................................................................................  

Woonplaats :  .........................................................................................................................   

Telefoonnummer(s)  :  .........................................................................................................................  

Geboortedatum :  ......................................................................  Geslacht M / V :  ......................   

E-mail adres :  .........................................................................................................................  

Betaling middels  (*)  :  Contant / Bank of Giro / Incasso (bij incasso: machtiging invullen)   

Datum inschrijving :  .........................................................................................................................   

 

Handtekening  (**)  :  .........................................................................................................................  

Bijzonderheden :  .........................................................................................................................   

 

Waarschuwen in geval van nood 

Naam:  :  .........................................................................................................................  

Telefoonnummer:  :  .........................................................................................................................  

 

0 : Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens ter inschrijving bij de ARC en ik word  

       regelmatig op de hoogte gehouden van de aankomende evenementen. (***) 

0 : Ik heb het privacybeleid van de ARC gelezen. http://www.achtmaalserallyclub.nl/privacy-verklaring/ (***) 

0 : Ik ga akkoord met het plaatsen van beeld- en geluidsmateriaal waar ik op sta op de ARC website en social media (***) 

 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
(**) Indien jonger dan 16 jaar handtekening ouder 
(***) 0 Inkleuren bij akkoord  

http://www.achtmaalserallyclub.nl/privacy-verklaring/


 

ACHTMAALSE RALLY CLUB       
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Lidnummer 
 
 
 

MACHTIGING INCASSO 
 
 
Voor jeugdleden onder de 16 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. 
Alleen VOLLEDIG ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden. 
 

Naam & voorletters :  .........................................................................................................................  

 

Straat & Huisnummer :  .........................................................................................................................   

 

Postcode :  .........................................................................................................................  

 

Woonplaats :  .........................................................................................................................   

 

Geboortedatum :  ......................................................................  Geslacht M / V :  ......................   

 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de  

Vereniging “Achtmaalse Rally Club” om per  .......................................................................  (datum) 

contributiebedragen van  .............................................................  (IBAN nummer) af te schrijven. 

 

 

Datum:  Handtekening: 

 

 

 

 ..................................................   .......................................................  

 

    

(Invullen in blokletters graag) 

 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Toelichting op het inschrijfformulier van vereniging "ACHTMAALSE RALLY CLUB" 

 
Het inschrijfformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen. Wat u niet in kan vullen is het lidnummer.  
Dit wordt door ons gedaan met het toevoegen in het ledenbestand.  
Bij het ingaan van een lidmaatschap kan men kiezen voor twee mogelijkheden, namelijk aspirant lid of  
reserve lid. 
 
 Maar wat houdt dit nu precies in? 
Lid betekent: * je interesseert in de autosport c.q. de rallysport en official zijn spreekt je aan  
 * je ontvangt uitnodigingen voor alle activiteiten 

 * indien je meegaat naar rally's of rallysprints heb je de mogelijkheid tot het 
volgen van een officialcursus, dit voor je KNAF-licentie 

 * je betaalt over het eerste kalenderjaar maar €10,- contributie 
 
Reserve lid betekent: * je wilt je hoofdzakelijk inzetten voor, tijdens en/of na onze eigen GTC rally 
 * je ontvangt op verzoek uitnodigingen voor alle activiteiten. 
 * op verzoek kan je ook mee naar andere evenementen, ook naar de officialcursus  
  voor je KNAF-licentie 
 * je betaalt geen contributie 
 
 
Na het verstrijken van het kalenderjaar gaat het eerste jaars-lidmaatschap automatisch over op een regulier 
lidmaatschap. Vanaf dat moment ben je ook contributie verschuldigd. De contributie wordt elk jaar op de 
algemene ledenvergadering vastgesteld en is voor 2022  € 30,00 voor elk eerste lid en € 25,00 voor elk volgend lid 
op hetzelfde postadres en dient betaald te zijn zoals is overeengekomen in het inschrijfformulier. Vanaf dan 
betaalt men de normale tarieven.  Indien wij geen machtiging hebben, of wij na 1 maart om de contributie moeten 
verzoeken komen er €2,50 administratiekosten bij. 
 
Een ARC lidmaatschap is altijd individueel.  
 
Deze toelichting en het huishoudelijk reglement kunt u behouden, maar het inschrijfformulier en het incasso 
machtigingsformulier dient u in te leveren.  


