Ja, ik kies voor een doorlopende machtiging voor mijn (PLUS)lidmaatschap

S€PA

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Sovon om een doorlopende incasso-opdracht (jaarlijks)
te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven. Tevens geef ik toestemming aan mijn bank
om doorlopend (jaarlijks) een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sovon. Als ik
het niet eens ben met de opdracht kan ik deze binnen 8 weken laten terugboeken door contact op te nemen met mijn
bank.
Incassant:
Sovon Vogelonderzoek Nederland,
Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen

Incassant-ID:
NL7422240534547000

Reden betaling:
Contributie

Graag één van de onderstaande mogelijkheden aankruisen:
O Lid, ik betaal € 14,50 / € 17,50 / een hoger bedrag nl. € ………. *
O Pluslid, ik betaal € 31,00 / €34,50 / een hoger bedrag nl. € ……….. *
O Vogelwerkgroep, wij betalen € 25,00
O Pluslid Vogelwerkgroep, wij betalen € 41,50
* doorhalen wat niet van toepassing is(zie toelichting
onder aan de pagina)

Naam: ……………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats: ……………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………
IBAN-rekening: ………………………………………………………………….

Datum & plaats:

Handtekening:

Sturen naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, Antwoordnr. 98189, 6500 VA Nijmegen

Toelichting lidmaatschappen en contributie 2015

Normaal tarief, particulieren
Gereduceerd tarief voor (oud)
waarnemers, VWG-leden en jongeren
Gereduceerd Vogelwerkgroepentarief
(2x Sovon-Nieuws)

Lidmaatschap:
- U steunt Sovon!
- Sovon-Nieuws
- 10% korting
webwinkel
€ 17,50

Pluslidmaatschap
- U steunt Sovon!
- Sovon-Nieuws
- 10% korting webwinkel
- Limosa
€ 34,50

€ 14,50

€ 31,00

€ 25,00

€ 41,50

Het gewone lidmaatschap bedraagt per 2015 € 17.50 en het pluslidmaatschap € 34,50. Omdat we onze
actieve waarnemers extra willen waarderen, kunnen zij tegen een gereduceerde contributie lid te zijn van
Sovon. Iedere (oud) waarnemer of andere vrijwilliger die een bijdrage levert aan het werk van Sovon,
betaalt een contributie van € 14,50 (gewoon) of € 31,- (plus, met Limosa). Ook leden van Vogelwerkgroepen
en jongeren t/m 25 jaar kunnen kiezen voor het gereduceerde tarief. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een
hogere bijdrage en zo het werk van Sovon steunen met een extra gift.

