Aanvraagformulier lidmaatschap
Aanvraagformulier
lidmaatschap
Hierbij doe ik een aanvraag voor het lidmaatschap van :
Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland

IGHM
M.-Nr.:

Naam, Achternaam
Straat, huisnummer
Land

Postcode, Plaats
Geboortedatum
GSM

Telefoon nummer
Telefax nummer
E-Mail adres
Jaarlijkse contributie
(zie achterzijde)

Ik heb zelf motoren
Ja

●

€ 35,00
€ 75,00

eenmalige bijdrage sponsoring IGHM, ter hoogte van: € .....................................
(tot onze spijt kunnen we hiervoor momenteel geen kwitantie uitschrijven)

Donatie

●

Contributie natuurlijk persoon:
Contributie rechtspersoon:

Nee

Lidmaatschap begint:

Indien van toepassing, mijn motoren:
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................

(DD.MM.JJJJ)

Door het
het ondertekenen
ondertekenen van
van dit
dit formulier
formulier ga
ga ik
ik er
er mee
mee akkoord
akkoord dat
dat mijn
mijn contactgegevens
contactgegevens worden
worden
Door
opgeslagen,
opgeslagen, en
en bekend
bekend worden
worden gemaakt
gemaakt aan
aan de
de IGHM
IG-HMleden.
leden.

✗

..................................................................................................................................

Plaats, Datum

✗

...........................................................................................

Handtekening

Ik ga er mee akkoord dat de contributie of eenmalige bijdrage automatisch van mijn / onze
bankrekening wordt afgeschreven.
Bank:

....................................................................................................................

BIC:

IBAN:
Je vindt je BIC en IBAN op je bankafschriften en bankpas.

✗

✗

Terugzenden aan:

Voorzitter: Dieter Engel
Seelbachstraße 12
D-35708 Haiger Seelbach
Mobil:
+49-(0) 177 . 77 72 680
E-Mail: info@ighm-motorenfreun.de
info@IG-HM.de

..................................................................................................................................

Plaats, Datum

Dr. Markus Häuser
Hengelbach 12
D-07426 Königsee-Rottenbach
Duitsland

...........................................................................................

Handtekening

Register

Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland

Bank

Info

Belang, nut, opgaven en doelen van IGHM Duitsland
• IGHM wil het technische en cultutrele erfgoed „historische verbrandingsmotor“ bewaren,
verzorgen en vertegenwoordigen, en waar mogelijk voorkomen dat historische motoren verdwijnen
of worden vernietigd. Om dit te bereiken zal er als volgt worden gehandeld:
• IGHM zal contacten opbouwen en onderhouden met nog bestaande motorenfabrikanten,
verenigingen, samenwerkingsverbanden, autoriteiten en instituten, zodat zij betrokken wordt en blijft
bij behoud en promotie van historische verbrandingsmotoren.
• IGHM zal het publiek, met name de jongere generatie, voorlichten over historische
verbrandingsmotoren door het organiseren van evenementen, door publicaties in vakbladen en
clubbladen, en door het houden van voordrachten.
• IGHM zal persoonlijke, locale en regionale activiteiten op het gebied van historische
verbrandingsmotoren coördineren en verenigen.
• IGHM zal actief contact, informatieuitwisseling en wederzijdse hulp in woord en daad tussen zijn
leden aanmoedigen en bevorderen.
• IGHM is een organisatie zonder eigenbelang, en heeft geen economische hoofddoelen.

