Aanmeldformulier Clubmember 2016
 Ja, ik word lid van de Oerol Ondernemersclub in 2016 en ik ontvang hiervoor een
factuur.
Ik kies voor *
o Entreelidmaatschap
€ 500, o Basislidmaatschap
€ 1000, o Donateurlidmaatschap
€ 1500, Bovenstaande bedragen zijn excl. BTW. Mijn financiële ondersteuning zorgt ervoor dat Oerol bijvoorbeeld
kan investeren in jong talent. In ruil daarvoor ontvang ik aantrekkelijke voordelen (deze verschillen per
soort lidmaatschap, zie http://oerol.nl/steun-oerol/ondernemersclub/). In december van dit jaar zal contact
opgenomen worden over verlenging van het lidmaatschap.
* = kruis één van de drie soorten lidmaatschap aan.

Op maandag 13 juni bieden wij een speciaal programma aan voor nieuwe leden om kennis
te maken met Oerol en elkaar. Hieronder kun je aangeven of je daar bij kunt zijn:
 Ja, ik ben aanwezig op maandag 13 juni bij het speciale dagprogramma voor nieuwe
leden met … personen (max 8, meer in overleg).
 Nee, ik ben helaas verhinderd op maandag 13 juni, maar kom graag een andere dag
tijdens Oerol 2016.
Bedrijfsgegevens (graag in blokletters invullen)
Statutaire naam bedrijf
:
KvK-nummer

:

Vestigingsadres + huisnummer
Postcode + plaats

:
:

Telefoon

:

Website

:

Naam wettelijk bevoegd vertegenwoordiger bedrijf (graag in blokletters invullen)
Initialen/voornaam + achternaam

:

Functie

:

Telefoonnummer
Mobiel nummer

:
:

E-mailadres

:

Naam contactpersoon voor financiële afhandeling (indien niet dezelfde als hierboven)
Initialen/voornaam + achternaam :
Functie

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Ondertekening
Datum
Naam

:
:

Handtekening :
 Ja, vermeld mij, mijn bedrijf of organisatie waar ik werk als Clubmember op de website
en in evt. andere Oerol publicaties waar van toepassing.
Vermelding als volgt:……………………………………….
 Ik/ mijn bedrijf/ de organisatie waar ik werk blijft liever anoniem.
Stuur het door u ingevulde en ondertekende formulier op naar Oerol Ondernemersclub,
Zuid Midslandweg 4, 8891 GH West-Terschelling. Inscannen en mailen naar ondernemersclub@oerol.nl
mag ook. Zodra uw aanmelding bij ons binnen is, nemen wij contact met u op!

