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Cuisine Culinaire Nederland       

afd.: Almere       

         

Postbus 10272 
1301 AG Almere      

       

E-mail : secretaris@ccnafd-almere.nl     

       

Bankrelatie : Rabobank Almere       

Rek. nr.  : NL69 RABO 0110 2798 59    
         

Kamer van Koophandel nr.: 39088267   Relatienummer:  (door de Cuisine)    

 
 
     

AANMELDINGSFORMULIER 
 

 
Ondergetekende verzoekt hiermee lid te worden van Cuisine Culinaire Nederland, Afdeling Almere. 

Achternaam en voorletters .............................................  Roepnaam ...........................................  

Geb. datum ...........................................  Adres .............................................................................  

Postcode ................................................  Woonplaats ...................................................................  

Tel.nr. privé ...........................................  Mobiel nr. ......................................................................  

E-mail: .............................................................................................................................................  

 

Ik ga koken bij de kookavond van (s.v.p. de naam aankruisen):                 

Woensdagavond Donderdagavond Vrijdagavond 

□ Klarien Mooijaart □ Patricia Wilke   □ Hans Vermeij   

□ Bert Demers □ Bart Ruijs  □ Marcel Planting   

 □ Marloes Rendering   □ Douwe Oldenkamp   

  □ Giny Norder   

 

 

Kookavonden 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het opvolgende jaar en omvat 10 
kookavonden.  

In de maanden juli en augustus wordt er niet gekookt. 

De actuele kookdatums worden ten minste een jaar vooraf gepubliceerd op onze website 
www.ccnafd-almere.nl. 

 

mailto:secretaris@ccnafd-almere.nl
http://www.ccnafd-almere.nl/
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Contributie en inschrijfgeld 

De jaarcontributie bedraagt thans € 480,--. De contributie wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd met 
het CBS consumentenprijs-indexcijfer per eind maart daaraan voorafgaand. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief de dranken die u gebruikt op de kookavond. Hiervoor wordt 
een bedrag berekend dat op de betreffende kookavond wordt geïnd. 

Voor het eerste verenigingsjaar bedraagt het inschrijfgeld eenmalig € 100,--.  

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 30 juni van een kalenderjaar door 
schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat en met inachtneming van een opzegtermijn van 
4 weken.  

 

Betalingswijzen 

De jaarcontributie en het inschrijfgeld betaalt u bij aanvang van het verenigingsjaar. U kunt de 
jaarcontributie ook in twee halfjaarlijkse termijnen betalen. Het inschrijfgeld betaalt u tezamen met 
de eerste termijn.  

Als u in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt u de contributie naar evenredigheid van 
het aantal resterende kookavonden van het verenigingsjaar.  

 

Ondertekening en betaling van contributie en inschrijfgeld 

Ondergetekende wordt met ingang van (datum)            -       -          lid van Cuisine Culinaire Almere. 

Ik kies voor de navolgende betalingswijze en zal het verschuldigde bedrag overmaken op 
bankrekening NL69 RABO 0110 2798 59 t.n.v. Cuisine Culinaire Almere, o.v.v. ‘contributie’: 
 
□ Ik betaal de jaarcontributie en het inschrijfgeld in één bedrag, te weten:  
 De resterende              kookavonden x € 48,-- =  €            ,--  + € 100,-- = €            ,-- . Dit bedrag betaal ik 

bij aanvang van het lidmaatschap. De volgende jaren betaal ik de contributie uiterlijk op 1 september. 
 
□ Ik betaal de jaarcontributie in twee halfjaarlijkse termijnen, te weten: 
 De resterende              kookavonden x € 50,-- =  €            ,--  + € 100,-- = €            ,-- . 

De eerste helft van de contributie inclusief het inschrijfgeld bedraagt €             ,-- en betaal ik bij 
aanvang van het lidmaatschap. 
De tweede helft van de contributie ad €             ,-- betaal ik op             (datum). 
De volgende jaren betaal ik de contributie in twee termijnen, uiterlijk 1 september en 1 februari. 

 
(S.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  

Hierbij verklaar ik tevens dat ik kennis heb genomen van het Huishoudelijk Reglement en het 
Privacy Statement, zoals gepubliceerd op de website www.ccnafd-almere.nl, en akkoord ben met de 
inhoud. 

Voor akkoord getekend te Almere, op:                -                -                 .                             
 
Naam: Handtekening: 
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