
 
 

Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden 

Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden, Postbus 84, 8430 AB Oosterwolde  
 

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Om u aan te melden als lid van de vereniging Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden kunt u 
dit formulier ingevuld per post aan ons zenden. 
 

De kosten van het betalingsverkeer zijn de laatste jaren sterk gestegen. Door het afgeven van een 
machtiging tot automatische incasso kunt u ons helpen de kosten voor de vereniging zo laag 
mogelijk te houden. Om u de kans te geven om met ingang van het volgende verenigingsjaar over 
te schakelen op automatische incasso van de contributie kunt u onderstaand formulier invullen en 
naar het stamboekbureau sturen. Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso, 
hoeft u uw bankgegevens niet in te vullen. 
 

Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan moet u dat voor 1 december van het lopende jaar 
schriftelijk doorgeven aan het stamboekbureau. 
 

Wij hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest en heten u van harte welkom bij onze 
vereniging. 
 
Met vriendelijke groet, 

Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden. 

 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………  Provincie: .……………… 

 

Postcode:  …………………………………….. Woonplaats: …………………………………………………………. 

 

Telefoon (privé): ………………………………………………… Mobiel: ……………………………………………….. 

 

Email: ………………………………………………………………... Geboortedatum: ……………………….………… 

 
De hierboven genoemde persoon verzoek het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden over te 
gaan tot registratie van het hieronder aangegeven lidmaatschap. 

 

o Algemeen (hoofd) lidmaatschap 
Dit lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die in het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar  
en ouder hebben bereikt. 

o Gezinslidmaatschap                  Lidnummer (hoofdlid) …………………….. 
Dit lidmaatschap staat slechts open voor natuurlijke personen die in het verenigingsjaar de leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt en duurzaam samenleven met een hierboven bedoeld algemeen (hoofd) lid. 
Een gezinslid heeft geen recht op toezending van het verenigingsblad IJslandse Paarden 

o Jeugdlidmaatschap 
Dit lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die in het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar  
nog niet hebben bereikt. 

o Jeugdgezinslidmaatschap                   Lidnummer (hoofdlid) ……………………… 
Dit lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die in het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar 
nog niet hebben bereikt en in gezinsverband samenleven met een hierboven bedoeld algemeen   
(hoofd)lid. Een jeugdgezinslid heeft geen recht op toezending van het verenigingsblad IJslandse 
Paarden. 

 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan het Nederlands Stamboek 
voor IJslandse paarden om de contributie automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. 
 
Rekeningnummer: ………………………………………….. t.n.v. ………………………………….................... 
 
Bij minderjarigen naam ouder: ……………………………………………………………………..  

 
Handtekening (ouder): ……………………………………………………………. Datum:……………………………… 
  

Volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: NSIJP, Postbus 84, 8430 AB Oosterwolde (fr). 


