
Aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) 

         Vereniging van amateur tuinders 

“TOT IEDERS GENOEGEN” Heemskerk 

           Opgericht 20 december 1963. 

 

   Aanmeldingsformulier  

 

Ondergetekende:  ……………………………………………………… 

Geboortedatum:  ……………………………………………………… 

Adres:     ……………………………………………………… 

Postcode / Plaats:  ……………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ……………………………………………………… 

E-mailadres:   ……………………………………………………… 

− Kruis hieronder het gewenste lidmaatschap aan:  

 
kruis 
aan soort lidmaatschap 

 
contributie 
/ prijs 

administratie-
kosten  

over te 
maken 

vermelden 
bij 

overmaking 

 Lid van AVVN op de wachtlijst voor 
een eigen tuin bij TIG  €       13,35   €         2,50  € 15,85 LOW 

 Lid van TIG zonder tuin  €       36,60   €         2,50  € 39,10 LZT 

 Abonnement op het tijdschrift 'De 
Tuinliefhebber' van het AVVN 

 
€        30,00  €              -    € 30,00 AT 

 Medetuinder van een lid (incl. 
lidmaatschap van het AVVN en het 
tijdschrift)  €       63,35   €         2,50  € 65,85 MT 

 

− Heeft voorkeur voor complex Bickershof / Akermaat / Geen voorkeur (maak keuze). 

− is wel / niet (maak keuze) eerder lid geweest van een volkstuinvereniging.  Zo ja, welke 
vereniging?……………………………………………te  ………. 

− Indien lid geweest van een volkstuinvereniging:  
Ondergetekende verklaart dat zijn lidmaatschap bij een andere vereniging niet door de vereniging is opgezegd dan wel 
dat hij niet uit het lidmaatschap is ontzet. Hij geeft de vereniging toestemming hierover navraag te doen bij andere 
verenigingen en geeft die verenigingen toestemming om de vraag te beantwoorden. Mocht blijken dat dit formulier niet 
naar waarheid is ingevuld, dan wordt het lidmaatschap niet geacht te zijn aangegaan. 

− Gaat ermee akkoord, dat deze gegevens digitaal (in computer) worden opgeslagen en 
verwerkt ten behoeve van de administratie en boekhouding in lijn met het privacy beleid van 
TIG. 

 

Datum: …………………………     Handtekening: …………………………… 

 
Dit Aanmeldingsformulier tezamen met het formulier Doorlopende machtiging kunt u per mail 
sturen naar info@volkstuinverenigingtig.nl, of per post versturen naar  V.a.t. TIG, Noorddorperweg 
20, 1968LN te Heemskerk, of afgeven in het verenigingsgebouw “Noorderlicht” op Bickershof.  
De eerste keer dient u zelf het verschuldigde bedrag, zie tabel, over te maken op bankrekening 
NL40RABO 0119705095 t.n.v. T.I.G. onder vermelding van uw naam en het juiste lidmaatschap. 
 
Let op: Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag is uw inschrijving definitief.   
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Aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) 

 

         Vereniging van amateur tuinders 

“TOT IEDERS GENOEGEN” Heemskerk 

           Opgericht 20 december 1963. 

 

   Doorlopende Machtiging 

            

 
Naam incassant:   Volkstuinvereniging tot Ieders Genoegen 

Adres incassant:   Noorddorperweg 20 

Postcode incassant:   1968 LN 

Woonplaats incassant:  Heemskerk 

Land incassant:    Nederland 

Incassant ID:     NL08ZZZ405942370000 

Kenmerk machtiging: (vult TIG in)…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende:   ……………………………………………………… 

Adres:      ……………………………………………………… 

Postcode / Plaats:   ……………………………………………………… 

Rekeningnummer (IBAN): ……………………………………………………… 

Bank Identificatie (BIC)  ………….. (niet verplicht bij Nederlands rekeningnummer) 

Plaats en datum:    ……………………………………………………… 

 

Handtekening:    ……………………………………………………… 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging van 

Amateurtuinders Tot Ieders Genoegen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 

bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap / tuinhuur / 

verzekeringen, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Vereniging van Amateurtuinders Tot Ieders Genoegen.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden.  

 


