
INSCHRIJFFORMULIER :  MOTOR TOUR CLUB 

STADSKANAAL-NOORD 

Penningmeester - Ledenadministratie: Wim Vlas 
Voorzitter: Bart Klad   
 
HJ Kniggestraat 56 Telefoon: 06 224 103 54 
5901NG Stadskanaal E-mail: B.Klad@home.nl 

Door onderstaande gegevens volledig in te vullen, te ondertekenen en vervolgens in te leveren bij iemand 
van het bestuur kunt u zich aanmelden als lid Motor Tour Club Stadskanaal-Noord. 
 
Kruis a.u.b. aan wat voor u van toepassing is: 
 

 Ik geef me op als lid van Motor Tour Club Stadskanaal-Noord. 

 Ik ben in het bezit van een geldig rijbewijs categorie A. 

 Ik ben in het bezit van een motorfiets die aan alle technische en wettelijke normen voldoet. 

 Uw motorfiets is minimaal WA verzekerd. 

 Ik ga akkoord met het eenmalige inschrijfgeld van € 15,00 euro per persoon. 

 Tevens betaald u een jaarlijkse contributie van € 15,00 euro, het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 

maart. Opzegging dient uiterlijk twee maand van te voren van het nieuwe seizoen ( 31 januari) bij onze leden 
administratie schriftelijk te worden ingediend. 

 Ik betaal contant aan een bestuurslid. 

 Ik stort binnen 14 dagen na inschrijving € 30,00 euro op Rabobank rekeningnr: NL12 RABO 0105 4891 82 

 
Persoonsgegevens nieuw Lid:  
 
Voornaam: 
 
Achternaam: 
 
Straat en huisnummer: 
 
Postcode / Woonplaats: 
 
Telefoon: 
 
E-MAIL Adres:                           @ 
 
Geboortedatum: 
 
Type bereden motorfiets: 

 
Algemene voorwaarden:  
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die meerijdt in verenigingsbestand, moet in het bezit van een geldig rijbewijs 
en een geldig verzekeringsbewijs. Hierop is geen uitzondering mogelijk. De vereniging aanvaardt geen enkele aan-
sprakelijkheid voor ongevallen of persoonlijk letsel van welk aard dan ook die leden, bestuursleden en/of introducés 
overkomen. Tevens is de vereniging ook niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, verlies of beschadigingen van 
eigendommen die voor, tijdens of na onze georganiseerde tochten zijn ontstaan. 
 
Alle informatie omtrent datums en vertrektijden van onze zondagse tourtochten en avondritten kunt u vinden op 
www.stadskanaalnoord.nl onder rubriek Motortourclub staat de tourkalender vermeld. 
 

Handtekening voor ontvangst lidmaatschap en inschrijfgeld:      Handtekening voor akkoord lid: 
Naam bestuurslid: 
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       t.n.v. W.P. Vlas Motortourclub Stadskanaal-Noord.


