AL SINDS 1964 EEN RAM GOEDE CARNAVALSVERENIGING
Secretariaat:
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond
0492 517210

Aanmeldingsformulier
Inleveren bij, of opsturen naar het secretariaat.

Ja ik wil ook bij de Rampetampers horen en wel op de volgende wijze:
1 � Ik word Donateur, ik betaal eenmalig een bedrag van € 25,00 als entree bedrag, daarna elk jaar de
vastgestelde bijdrage, momenteel € 12,50. Vul uw adresgegevens in.
2 � Ik ben > 18 jaar, en word lid van de Rampetampers. Vul uw adresgegevens in en lever een pasfoto in.
3 � Ik ben > 6 en < 18 jaar en word jeugdlid. Vul uw adresgegevens in, lever een pasfoto in en laat je ouders
ondertekenen.
Naam:____________________________________Voornaam:________________________________________
Straat: ______________________Huisnummer______Postcode en woonplaats___________________________
Telefoonnummer: ____________________mobiel________________________E-Mail____________@______
Geboortedatum:____________________________Jongen/Man/Meisje/Vrouw*

�in het kader van de AVG ga ik er mee akkoord/niet akkoord* dat bovenstaande persoonsgegevens gegevens met de
overige leden doormiddel van een ledenlijst wordt gedeeld. * doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Handtekening
Aanvullende vragen voor de jeugdleden.
� Ik ben 6 jaar en wil meedoen met de narretjes.
� Ik ben minimaal 9 jaar en wil meedansen met de dansgarde.
� Ik ben minimaal 14 jaar en wil meedansen met de showgroep.
� Ja ik ben minimaal 8 en wil meedoen met de jeugdraad.
� Ik wil eventueel prins/prinses worden

� Ik wil eventueel vorst worden.

� Ik wil eventueel ceremoniemeester worden.
� Ik word “jeugdlid” van carnavalsvereniging “De Rampetampers”, en ben nog geen 8 jaar, maar wens wel op
de wachtlijst voor de jeugdraad “De Rammetjes”.
Ondergetekende, ouder/verzorger van verleent toestemming aan zijn/haar zoon/dochter/pupil voor het
jeugdlidmaatschap en gaan akkoord met een contributieheffing waarvan de hoogte jaarlijks kan worden
vastgesteld.
…………..……..………..
Handtekening
Aanvullende vraag voor leden: (alleen mannen)
Ik wil wel/niet* meedoen bij de raad van elf.

Datum aanmelding............................................

Als (jeugd)lid niet vergeten een pasfoto in te leveren ten behoeve van lidmaatschapkaart!
Contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. (de contributie: €18,00 jeugdleden en € 25,00 leden)
Rabobank iban: NL89 RABO 0114 3140 20 K.v.K. nr. V 40235219 Eindhoven.

Internet homepage: www.rampetampers.nl

Residentie: "de Fonkel" Prins Karelstr.123, 5701 VL Helmond

E-Mail: secretaris@rampetampers.nl

