
 
 
 
 
 

Postadres : tav  Secretariaat BVSA  Rozenwerf 68 1355 AE  te Almere 
Telefoon:  0681342197    
INGbank : NL27INGB0009142851         Kamer van Koophandel: 39076349 
E-mail adres: infobvsa@gmail.com     Website : www.bvsa.nl  

 

Inschrijfformulier       
 

Ondergetekende …… ……………..     Geboortedatum ………….. 
                               
Adres … ……………..     Postcode  ……..…….. Almere
   

Telefoon nr. …………………………………...Gsm ......................................................... 
 

E-mail adres ………………………………….. 
 

 

Wenst zich in te schrijven bij de Belangenvereniging Stadsweiden Almere om in aanmerking te komen 
voor een stadsweide in Almere. 
Aangezien er op dit moment geen weide vrij is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
Weidehouders en ingeschrevenen op de wachtlijst dienen lid te zijn van de Vereniging BVSA. Na 
inschrijving ontvangt u voortaan jaarlijks een factuur voor de contributie. 
 
Procedure: 
Het ingevulde en ondertekende formulier dient u af te geven bij een van de bestuursleden, vergezeld 
van een bewijs als ingeschreven in gemeente Almere (te verkrijgen bij de gemeente) of een kopie 
daarvan. 
Het uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn.  
Bij afgifte van deze documenten dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs  
( rijbewijs, paspoort of identificatiekaart). Hiertoe dient u telefonisch een afspraak te maken bij het 
secretariaat. ( Danielle Slegh  tel 06813421970) 
 
Inschrijfgeld  
De kosten voor inschrijving bedragen € 50,00. Dit bedrag dient u over te maken op rekening  
INGbank : NL27INGB0009142851, ten name van Belangenvereniging Stadsweiden Almere. 
en €25 contributie (wordt u lid in het laatste kwartaal dan betaald u €6,25 tot einde jaar van dat 
betreffende jaar). 
 
Inschrijfnummer 
De datum dat uw inschrijfgeld op de rekening van de BVSA staat bijgeschreven geldt als voorlopige 
datum van inschrijving. Pas als de voor dat jaar verschuldigde contributie binnen is bent u officieel lid. 
Met ingang van het moment dat ook dit bedrag op de rekening is bijgeschreven wordt de voorlopige 
datum definitief, mits daartussen hooguit 2 maanden zit. Anders geldt de laatste datum als 
inschrijfmoment. 
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Bewijs van inschrijving 
Uw bewijs van betaling is tevens ook bewijs van inschrijving. Let op : U wordt van de wachtlijst 
verwijderd als de contributie niet voldaan wordt.  
 
Als uw adres niet meer bekend is of u niet meer woonachtig bent in Almere zullen wij u ook van de 
wachtlijst moeten schrappen. Geef uw adres/e mail wijziging daarom altijd via mail  door aan het 
secretariaat van de BVSA.  
infobvsa@gmail.com 
 

 

Almere       ………,………..20…                        Handtekening: 
 

 

 

 

 

In te vullen door Secretariaat  
 

inschrijfnr…………………    
 

Datum verwerkt   ………,………..20…      
 

Paraaf        
 


