
Historisch Genootschap Waddinxveen 
penningmeester: A.G.M.  Weijermars , Noordeinde 144,  

2742 WH WADDINXVEEN - tel. 0172 23 06 12 
penningmeester@hgwaddinxveen.n l  

www.hgwaddinxveen.n l - KvK Gouda nr . 40465737  

bankrekening:  NL72 RABO 036.68.01.155  
 
 

Kijk ook eens op www.hgwaddinxveen.nl 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
 
Naam  :……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres  :……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Postcode :…………………………………………… 
 
 
Woonplaats :…………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
Telefoon :……………………………………………………… 
 
 
E-mailadres :………………………………………………………………@………………………………… 
 
 
Datum  :……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
geeft zich op als lid van het Historisch Genootschap Waddinxveen. 
 
 
Handtekening:………………………………………………………………………………………… 
 
 
De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,50. Leden woonachtig buiten Waddinxveen 
betalen € 25,= i.v.m. de verzendkosten. Indien u ons Genootschap wilt steunen 
met een hogere bijdrage, wordt dat uiteraard zeer op prijs gesteld. 
 
Op de achterzijde vindt u een machtigingsformulier. Als u het invult en inlevert op 
een van de vermelde adressen, dan wordt uw contributie jaarlijks automatisch 
afgeschreven. 
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Machtiging incasso 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 
- Naam   : Historisch Genootschap Waddinxveen 
- Adres   : Noordeinde 144 
- Postcode  : 2742 WH 
- Plaats   : Waddinxveen 
- Rekeningnummer : NL 72 RABO 0366 8011 55 
 
jaarlijks de contributie* af te schrijven wegens lidmaatschap van het Historisch Genootschap 
Waddinxveen. 
Ondergetekende is ermee bekend dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij 
binnen 56 kalenderdagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te 
boeken. 
 
Bankrekeningnr. :________________________________________________________ 
 
 
Naam en voorletters :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres  :................................................................................................................. 
 
 
Woonplaats: :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Lidnummer :_____________ Datum: _____________________________________ 
 
 
E-mailadres : ______________________________@_________________________ 
 
 
Handtekening :_________________________________________________________ 
 
 
* De minimumcontributie bedraagt voor inwoners van Waddinxveen € 17,50 per jaar. Een 
hogere bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld. Vermeldt u die eventuele hogere bijdrage op 
dit formulier. 
Leden buiten Waddinxveen betalen jaarlijks minimaal € 25,= Dit i.v.m. verzendkosten.  
 
Inleveradressen: - Noordeinde 144, 2742WH Waddinxveen 

  - Kievitdreef 51, 2743 ED Waddinxveen  
  - Souburghlaan 10, 2741 EL Waddinxveen 

   


