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Ondergetekende meldt zich aan als lid / gezinslid / steunlid*/donateur van de A.G.O.N. 
Dit voor de duur van 1 (kalender)jaar, met een stilzwijgende verlenging van steeds één 
(1) jaar. Opzegging moet plaatsvinden voor 1 december van het lopend jaar. 

 

De contributie bedraagt in 2023(* voor leden € 4,50/maand (jaarbetaling: € 50,=); 
gezinsleden betalen € 2,50/maand (jaarbetaling: € 28,=) en steunleden  
€ 12,50/jaar. (*Geeft beperkt recht: hulp bij het invullen van de aangifte IB, aanvragen 

toeslagen,  bijwonen van de A.L.V. en aanvraag doen tot financiële hulpverlening). 
Donateurs geven een bijdrage naar eigen inzicht, (maar hebben geen recht op andere 

hulpverlening, van welke aard dan ook en/of deelname aan activiteiten, anders dan de A.L.V.). 
De contributie graag voldoen middels een automatische betalingsopdracht, die uzelf 
moet aanmaken bij de bank via internet. U moet de overschrijving, bij beëindiging van 
uw lidmaat- of donateur-schap t.z.t. dan ook zèlf stopzetten.  
Na verwerking van uw aanmelding, sturen wij u hiervoor de handleiding.   

Uw gegevens:   Invullen door ledenadministratie: 

 NAAM:  
Datum inschrijving:  
Lidnummer:  

ADRES:  

POSTCODE: GEBOORTEDATUM:  
 WOONPLAATS:  

Ondergetekende meld zich aan als: lid /  gezinslid /  steunlid (met beperkte rechten) /  donateur  
(Omcirkel hetgeen van toepassing is.)  

TELEFOON Thuis:  Mobiel: 06- 

EMAILADRES:  

Wilt u de nieuwsbrief per POST of via de MAIL ? Mail / POST (voorkeur  omcirkelen) 

IBANREKENING:  

HANDTEKENING:  DATUM:  
VERZENDING 

 

LET OP:  door het plaatsen van uw handtekening geeft u tevens toestemming voor het bewaren van deze 
gegevens en het gebruik er van door de daartoe bevoegde personen binnen de AGON organisatie. 
Uw gegevens zullen echter nimmer aan derden verstrekt worden, ongeacht het doel. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap, worden u gegevens vernietigd. 
 

* De (jaar)contributie wordt in 2024 verhoogd naar € 52,50 en daarna in 2025 € 55,= 


