KLW-Ledenadministratie
Eric en Leonie van Dijk
Meerweg 36
5384 SJ Heesch
Tel. 06-44734096

INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar, per lid.
(Eventueel 2e lidmaatschap op hetzelfde adres € 15,00 per jaar.)
Tevens is voor nieuwe leden eenmalig inschrijfgeld verschuldigd, zijnde € 12,50.
Alvorens wij u lid kunnen maken, verzoeken wij u onderstaande gegevens en machtiging, te voorzien van Uw bank- of
gironummer en uw handtekening, en deze te retourneren aan de ledenadministratie.
Na ontvangst hiervan, wordt u als lid opgenomen in onze administratie, en zal uw lidmaatschapskaartje worden toegezonden.

Naam:Dhr/Mevr …………….
Voornaam:……………………
Adres:………………………..
Postcode:…………………….
Plaats:………………………..
Telefoon:…………………….
Geb.datum:…………………..
E-mail:……………………….
Aankruisen:
0 1e lid 0 2e lid
Met vriendelijke groeten,
Eric en Leonie van Dijk
Ledenadministratie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte
Machtigingskaart
gesteld van het moment waarop de afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden
- invullen in hoofdletter Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

Klassieke Landbouwwerktuigen Vereniging K.L.W.
Om van zijn/haar ondergenoemde (bank/giro)rekening bedragen af te schrijven wegens

Contributie
IBAN banknummer:…………………………………………………….
Naam en Voorletters
Adres
Postcode en Plaats
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is vermeld.
Datum

Handtekening

—————————————————
—————————————————————
*******ALLEEN VOLLEDIG EN DUIDELIJK INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN VERWERKT******

Algemeen Reglement KLW-vereniging tractorshow en evenementen
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Openingstijden, worden voor elk evenement in het clubblad en op de website bekend gemaakt.
KLW leden of KLW genodigden kunnen met voorinschrijving, deelnemen aan de door KLWvereniging georganiseerde evenementen.
Betreden van het terrein en gebouwen is op eigen risico
Stationaire motoren dienen altijd afgeschermd te worden. Materiaal wordt hiervoor niet
beschikbaar gesteld.
Materiaal dient minimaal WA verzekerd te zijn, bewijs moet getoond kunnen worden op verzoek
van het bestuur.
Tractorchauffeurs dienen 18 jaar of ouder te zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig trekker
rijbewijs. Bewijs moet getoond kunnen worden op verzoek van het bestuur.
Evenementen verzekering van KLW-vereniging geld tijdens door haar georganiseerde
evenementen. Doch niet op weg naar en vanaf het evenement
Op het evenementen terrein mag alleen gereden worden t.b.v. het parkeren, In geval van nood
uitsluitend onder begeleiding.
Deelname aan wedstrijden demonstraties en evenementen alleen met toestemming van KLWvereniging volgens de regels van de organisatie, bijvoorbeeld aangegeven rijrichting en tijden.
Zorg voor veilig laden en lossen van de voertuigen. Houdt iedereen op veilige afstand,
showmateriaal moet altijd gelost worden.
Olie lekkage is altijd de verantwoording van de deelnemer, matjes en materiaal worden hiervoor
niet beschikbaar gesteld. Gebruik hiervan is verplicht. Matjes deze worden na afloop zelf weer
meegenomen.
Buiten de openingstijden is het niet toegestaan het terreinen of gebouwen te betreden.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval, en dient dit zelf mee naar huis te nemen of in
hiervoor geplaatsten containers te deponeren.
Het getoonde materiaal dient minimaal 35 jaar oud te zijn en schoon en toonbaar te zijn. Dit geld
ook voor de werktuigen.
Deelnemers moeten zich bij aankomst inschrijven bij de infobalie of de inschrijftafel.
Het tentoongestelde materiaal moet passen in het geheel, het bestuur bepaald ter plekke of deze
voldoet aan de norm en behoud zich het recht toe, om niet passend materiaal te herplaatsen of
te weigeren op het showterrein cq evenement.
Tijdens evenementen geld altijd de normale verkeersregels voor alle voertuigen zowel op de weg
als het door de KLW-vereniging aangewezen evenementen c.q. parkeerterreinen
Het bestuur noch het organiserend comité is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van
eigendommen tijdens de evenementen.
Voor afzonderlijke evenementen kunnen aanvullende of andere reglementen gelden, deze
worden dan gepubliceerd
Inzake waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

