Ins.15.09

Inschrijfformulier
Vereniging Volkstuin Complexen Leusden, VVCL
Ik meld mij aan als nieuw lid. Om in aanmerking te komen voor een volkstuin wil ik op de wachtlijst
geplaatst worden. Ik maak daarvoor de eenmalige inschrijfkosten van € 10,- over op rekening
NL63 INGB 0004 7729 35 ten name van VVCL Leusden met vermelding ‘inschrijfkosten’.

Mijn tuinwens: De vereniging heeft twee complexen; “de Punt” aan de Kanaalweg en “de Valeriaan” aan de
Lapeerseweg. Beide hebben hun eigen charme. Komt u gerust eens kijken wat voor u de
beste keuze is.

De Punt
 50 m2
 100 m2

De Valeriaan
 75 m2
 150 m2

Geen voorkeur


TUINDER

Mijn gegevens:
Naam
(initialen, roep- en achternaam)

Adres
(straat en huisnr)

Postcode en woonplaats
Telefoonnr
(vast en/of mobiel)

Email adres

Gegevens van de persoon (partner, vriend(in)) die medetuinder wordt:

MEDETUINDER

Naam
(initialen, roep- en achternaam)

Adres
(straat en huisnr)

Postcode en woonplaats
Telefoonnr
(vast en/of mobiel)

Email adres

Procedure








U levert een ondertekend formulier in
o Via Ledenadministratie VVCL, p/a Jan Dirven, Vogelwikke 29, 3831WG Leusden
o In de brievenbus op complex “de Punt” (zaterdag tussen 10 en 12uur is het hek open)
o Als bijgevoegd document via email naar vvcl.leusden@gmail.com
Zodra het inschrijfgeld is ontvangen wordt u definitief op de wachtlijst ingeschreven.
Van de ledenadministratie ontvangt u een email ter bevestiging van de plaatsing op de wachtlijst..
U wordt telefonisch benaderd door de tuincommissaris wanneer u de eerstvolgende op de wachtlijst bent
om een beschikbare tuin te bekijken en eventueel te accepteren.
Als u de tuin om welke reden dan ook niet wenst te aanvaarden, komt u opnieuw onderaan de wachtlijst
zonder verder kosten of verplichtingen.
Indien er, zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar, meerdere tuinen beschikbaar komen kan het zijn
dat er voor u keuzemogelijkheden zijn. De tuincommissaris zal u dan over de mogelijkheden informeren.

Hierbij verklaar ik, als toekomstig lid van VVCL, het huishoudelijk reglement te kennen en me conform het
tuinreglement1 op de complexen te gedragen en de instructies/aanwijzingen van de tuincommissaris op te
zullen volgen.

Datum:

1

Handtekening:

Beide vermeld op de website: www.volkstuinvereniging-leusden.nl

Datum ontvangst

Datum Inschrijfgeld

Regnr

