AANMELDFORMULIER GEA KRING RIJNLAND
Als lid van GEA Kring Rijnland kunt u meedoen aan al onze activiteiten. Vul uw gegevens in om lid te
worden. De prijs bedraagt 15,00 Euro per jaar. Het lidmaatschap geldt voor het hele gezin.
Naam:

Dhr./Mevr.

Straat, huisnr:
Postcode, Woonplaats, Land:
Geboortedatum:
Telefoon:
Email:
Vul onderstaande tabel in als u ook deel wilt nemen aan één of meerdere werkgroepen. U bent van harte
welkom om een paar keer kosteloos mee te doen en dan pas te besluiten over lidmaatschap! Lidmaatschap
van een werkgroep kost 15,00 Euro per persoon. Voor de tweede werkgroep waar u lid van wordt krijgt u
5,00 Euro korting. Let op: leden onder de 18 doen mee voor de halve prijs!
Werkgroep

Aantal personen

Algemene geologie
Mineralogie
Om lid te worden van de Kring dient u ook donateur te zijn van de landelijke Stichting GEA. De kosten
daarvan zijn inclusief een abonnement op het blad GEA en bedragen 35,- Euro per jaar als u in Nederland
woont (België 40,- Euro). Ondergetekende zal de jaarlijkse donatie aan de betrokken instantie over maken
voor 1 februari van het donateursjaar. Kruis aan wat van toepassing is:
Ik ben al donateur van Stichting GEA
Ik ben nog geen donateur. Ik verzoek daarom GEA Kring Rijnland mij aan te melden als donateur van
Stichting GEA.
ik meld mij hierbij aan voor de GEA-nieuwsbrief
ik begrijp dat ik door mijn donateurschap Stichting GEA Gold-member kan worden van Minerals
Foundation door mij daar aan te melden en zij mijn donateursnummer en adresgegevens mogen inzien
Ondergetekende gaat hierbij tevens akkoord met gevoerde privacy beleid conform de AVG zoals door de
stichting gevoerd en gepubliceerd staat op de website www.gea-geologie.nl
BETALEN: U krijgt een factuur van GEA Kring Rijnland, met de juiste bedragen ingevuld.
Datum:

, Plaats:

,Handtekening:

Stuur een mail naar kring.rijnland@gmail.com en voeg ingevuld formulier — gescand
mag ook maar hoeft niet — als bijlage bij de mail.

Kijk ook eens op: http://rijnland.gea-geologie.nl
Wij verheugen ons op uw deelname!

