
 
 

 

Bewijs betaling inschrijving WTC De Morgenvrienden 2016: 
 

Naam lid:                 Datum betaling:     Bedrag:        Handtekening bestuurslid: 
 

 

 

lokaal: café ’t Oud gemeentehuis,     Regentiestraat 9,     8760 Meulebeke,     tel. 051/ 48.85.26, 
http://www.morgenvrienden.be,     e-mail: info@morgenvrienden.be,      

 

Aansluitingsformulier seizoen 2016    
 
Ondergetekende: ________________________________________________ 
______________________________ straat, nr.__________      
postnr. ________, Gemeente: ________________________ 
geboortedatum: ____/____/______ 
tel.:   ____/____________             gsm:____/_____________ 
noodnummer, voor in het geval iemand U moet komen ophalen bij pech of  verwittigd te worden 
bijongeval:   ____/____________ 
Email: ________________________________ 
 

sluit aan bij de Wielertoeristenclub “WTC DE MORGENVRIENDEN” voor het jaar 2016 
en betaal als lidgeld voor het seizoen 2016 een bedrag van € 50.00.  
 

De richtlijnen van het clubbestuur zal ik steeds eerbiedigen, evenals het reglement “Op stap met de 
Morgenvienden in 2016” en bevelen van de baankapiteins opvolgen. Het Bestuur heeft het recht mij te 
ontslaan, zonder teruggave van het inschrijvingsgeld, als ik mij niet houd aan de reglementen of op de 
één of andere manier problemen veroorzaak, die tegen de geest en de doelstellingen van de club ingaan. 
Tevens zal ik geen verhaal uitoefenen tegen de baankapiteins en het Bestuur, bij een ongeval, waarbij 
deze zijn normale functie deed. Groepsfietsers nemen vrijwillig een zeker risico en dus is het normaal dat 
zij de wegkapiteins ontzien. Als fietser zal ik mij steeds aan de verkeerswetgeving houden. 
 

 
 

Als enige inschrijving wordt aanvaard: kontante betaling + ingevuld 
inschrijvingsformulier, afgegeven aan een bestuurslid. 

 
  bedrag ___________ €. 
 
    

 Datum: _______________                             Handtekening: 
      (Voor minderjarigen naam en handtekening van ouder of voogd.)  

 
 

Teruggave inschrijving ziekenbond: 
Wanneer je het inschrijvingsgeld gedeeltelijk wenst terug te trekken via de ziekenbond, gelieve hieronder aan te duiden bij 
welke kas. Het ingevuld formulier zal je terug vinden bij de papieren 2016. Indien uw ziekenfonds er niet bij staat, gelieve 
zelf de formulieren aan het bestuur af te geven om in te vullen.  
 

        Christelijke mutualiteit         Bond Moyson          Liberale mutualiteit 

        Oz onafhankelijk ziekenfonds 
 
        Andere 

        Neutraal ziekenfonds Vlaanderen         Vlaams & Neutraal ziekenfonds 
 
 

 

 

Groep: 

http://www.morgenvrienden.be/
mailto:info@morgenvrienden.be

