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Algemene
e Voorrwaard
den EW
WV hett Ooste
en 201
16
Opgericht: 19 oktober 19
928 - Koninkllijk goedgekeu
urd 13 April 1931

Enscchede: 01 ja
anuari 2016

1. De lede
en gaan akkkoord met de Statuten en het Huishou
udelijk Reglement van de
e vereniging.
(Zie oo
ok onze webssite).
2. EWV het
h Oosten iss aangesloten
n bij de Nede
erlandse Toe
erfiets Unie (NTFU),
(
de o
overkoepelen
nde organisa
atie
van toe
erfietsverenig
gingen.

3. De lede
en zijn verpliicht om via de
d vereniging
g lid te worde
en van de NT
TFU. De vere
eniging zorgtt voor de aan
n- en
afmeld
ding van lede
en en de beta
aling van de kosten.

4. De con
ntributie word
dt jaarlijks op
p de Algemen
ne Ledenverrgadering vasstgesteld. Bijj de contributie zijn de
kosten van de NTF
FU inbegrepe
en.

5. Nieuwe
e leden zijn verplicht
v
een
n teamshirt met
m korte mou
uw en lange rits (tegen gereduceerde
e prijs) aan te
e
schaffe
en. Het team
mshirt wordt te
egelijk met de
d eerste con
ntributie in re
ekening gebracht.

6. De jaarlijkse contrib
butie en andere betalinge
en worden ge
eïnd via auto
omatische incasso. Door akkoord te gaan
g
e algemene voorwaarden
v
n, machtigt u de verenigin
ng om doorlo
opend het be
edrag van uw
w rekening aff te
met de
schrijve
en. In de Alg
gemene Lede
envergaderin
ng van 21 No
ovember 201
11 is hiertoe unaniem bes
sloten. De leden
krijgen bericht overr de eventuele contributie
everhoging en
e de periode
e waarin de ccontributie wordt
w
geïnd.
n hierover ricchten aan led
denadministrratie@ewv-hetoosten.nl
Vragen
7. Beëind
digen van hett lidmaatscha
ap gaat via de
d website. De
D opzegterm
mijn is minim
maal 1 maand
d vóór het
verstrijken van het lidmaatscha
apsjaar.

8. De leden houden zich
z
aan de gedragscode
g
e, die door de
e NTFU is op
pgesteld in he
et Wielerspo
ort Reglemen
nt.
Voor verdere inform
matie www.n
ntfu.nl
9. Leden dienen zich minimaal 1xx per jaar in te zetten voo
or een vrijwilliige taak.

Het Be
estuur.
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