
Naam 1 : ……………………......................    Telefoonnr. : ……………………......................
 
       ik ben lid van de NVR. 
       ik wil graag de vergaderstukken ontvangen per        e-mail of         post.
       ik neem een introducee* mee, die geen lid is (kosten € 28,50). 
       Naam introducee:……………………...........
       ik ben fysiek aanwezig b� Restaurant Rozenhof.
       ik ben online aanwezig en wil de link toegestuurd kr�gen naar e-mail:...............................................
       ik heb de volgende vraag:…………………………………………………………………………………... 
       Wilt u contact met m� opnemen?
 
Indien aanwezig b� Restaurant Rozenhof (omcirkel indien van toepassing):
Glutenvr�   /   Vegetarisch  /   Overige dieetwens: …………………….....................
CAPD-wisseling:   Ja   /    Nee

 
 
Naam 2 : ……………………......................    Telefoonnr. : ……………………...................... 

       ik ben lid van de NVR.
       ik wil graag de vergaderstukken ontvangen per        e-mail of         post.
       ik neem een introducee* mee, die geen lid is (kosten € 28,50).
       Naam introducee:……………………...........
       ik ben fysiek aanwezig b� Restaurant Rozenhof.
       ik ben online aanwezig en wil de link toegestuurd kr�gen naar e-mail:...............................................
       ik heb de volgende vraag:…………………………………………………………………………………...
       Wilt u contact met m� opnemen?

Indien aanwezig b� Restaurant Rozenhof (omcirkel indien van toepassing):
Glutenvr�   /   Vegetarisch  /   Overige dieetwens: …………………….....................
CAPD-wisseling:   Ja   /    Nee
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Het totaal verschuldigde bedrag wordt middels automatische incasso b� u geïnd. 
Voor de volledigheid vragen w� u onderstaande éénmalige machtiging in te vullen (ook indien w� reeds een
machtiging hebben).
 
Naam en voorletters:………………………...........................……...............….....(rekeninghouder)
Adres:................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:............................................................................................................
IBAN………………………………………………............................................................................................
Plaats en datum…………………………………………................…...Handtekening …………...............

Inleverdatum: vóór vr�dag 8 april 2022 naar: aanmelden@nv-radboud.nl OF
NierpatientenVereniging Radboud, p/a Aalsburg 3006, 6602 WP W�chen

*Een introducee heeft geen stemrecht b� de ALV.

p.s. In verband met het onderhouden van een goed contact verzoeken wij u wijzigingen in persoonsgegevens (adres, telefoonnummer,
mailadres én behandelvorm) aan ons door te geven.

We hopen dat u erb� bent!


