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Aanmelding lidmaatschap van de coöperatie De Huiskamer van Odijk 
 
De coöperatie 'De Huiskamer van Odijk' faciliteert een participatiemaatschappij 
waarin plaatsgenoten meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. 
De Huiskamer is een ontmoetingsplaats waar Odijkers elkaar helpen met raad en daad. 
Het lidmaatschap van De Huiskamer van Odijk ondersteunt de coöperatie en haar activiteiten en is een 
zogenoemde voordeurlidmaatschap, ongeacht het aantal mensen dat achter deze voordeur woont. 
Onderstaande persoon vertegenwoordigt de bewoners achter de voordeur. Het lidmaatschap geeft 
recht op deelname aan de activiteiten en op stemrecht in de algemene ledenvergadering. 
 
Deze aanmelding betreft: (svp aankruisen wat van toepassing is) 
□ lidmaatschap 
□ lidmaatschap + vrijwilliger *  
* na opgave wordt u benaderd met de vraag waar uw interesse naar uit gaat 
 
Naam : ………………………………………………..………………………………………………………………………………man/vrouw* 
Geboorte datum : ……………………………. Telefoon : 030 - …………………  en/of  06-…………………………………….. 
Adres : …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
Postcode :……………………………....      Woonplaats : Odijk 

E-mail adres :………………………………………………………….……………………………………………………………………………... 

 
Doorlopende machtiging contributie lidmaatschap de coöperatie De Huiskamer van Odijk 
 

Incassant :   De Coöperatie De Huiskamer van Odijk 
Rijneiland 7, 3984 MA Odijk 

   Bank : NL56 RABO 0306 2456 04 
   ID.: NL29ZZZ640981680000 
Kenmerk machtiging : 2017…………. (in te vullen door administratie coöperatie) 
 
Verklaring & SEPA machtiging automatische incasso 
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan de coöperatie De Huiskamer van Odijk om van het 
hieronder opgegeven bankrekeningnummer, waarover ondergetekende de beschikking heeft, en met 
toestemming van de eventuele mederekeninghouder, de contributie voor het lidmaatschap van de coöperatie De 
Huiskamer van Odijk af te schrijven. De afboeking zal rond de 25ste van de maand plaats vinden. 
Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij/zij 56 dagen (8 weken) de tijd om zijn/haar 
bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
 
Rekeningnummer (IBAN) :……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tenaamstelling bankrekening : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Te incasseren bedrag * : € 24,- per jaar / € 12,- per half jaar / € 2,- per maand 
                                                 *doorhalen wat niet van toepassing is (onze sterke voorkeur: betaling per jaar of half jaar!!)                    
 
Plaats en datum :……………………………………………........................... 
 
Naam: ………….……………………………………….  Handtekening :………….………………………………………….. 
 

INGEVULD FORMULIER A.U.B. INLEVEREN BIJ 
De Huiskamer van Odijk, Rijneiland 7, 3984 MA Odijk 
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