
 
 

 
Dorpsbelang Vledder is in 1997 opgericht door een aantal enthousiaste dorpsgenoten. Aanleiding tot deze oprichting was het ontstaan van 
de gemeente Westerveld. De afstand tot het bestuurlijk apparaat was hierdoor groter geworden. Ons doel is deze afstand te verkleinen. De 
leefbaarheid van ons dorp staat hierbij voorop, alsmede het behoud van de voorzieningen. Van alle inwoners van Vledder is ongeveer 60 % 
lid van Dorpsbelang Vledder. 
 
DOEL  
De vereniging heeft, conform de statuten, ten doel de behartiging van de belangen van het dorp Vledder en zijn bewoners. 
Zij tracht dit te bereiken door: 
a. het bepleiten en verdedigen van de belangen van het dorp Vledder en zijn bewoners bij de daarvoor in aanmerking komende instanties 
b. het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of aanverwant doel. 
 
LIDMAATSCHAP  
Een ieder, boven de 18 jaar, woonachtig in het dorp Vledder, kan zich aanmelden als lid. De contributie bedraagt € 5,00 per jaar. 
Om onnodige kosten te besparen verzoeken wij u ons te machtigen voor automatisch incasso. 
- De contributie wordt automatisch afgeschreven in mei van het lopende jaar. 
- Eventuele wijziging van de contributie wordt kenbaar gemaakt op de jaarlijkse ledenvergadering. 
- Deze overeenkomst geldt vanaf ondertekening en wordt aan het eind van ieder jaar stilzwijgend verlengd, tot beëindiging van het 
lidmaatschap. 
 
Voor uw eigen administratie: 
 
- Naam : Dorpsbelang Vledder    Adres : p.a. De Rolle 22  
- Postcode : 8381 CP     Plaats : Vledder 
- Land : Nederland     Incassant ID : NL48ZZZ040555180000 
- Kenmerk machtiging: uw lidnummer   Reden betaling : Contributie Dorpsbelang Vledder 
 
========================                                                                            ======================================== 
Voor administratie Dorpsbelang Vledder  
===================================================================================================== 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 
 
DORPSBELANG VLEDDER, p.a. De Rolle 22, 8381 CP Vledder  
 
om van onder genoemd rekeningnummer het jaarlijkse bedrag af te schrijven wegens contributie Dorpsbelang Vledder. 
 
IBAN : ............................................................................................................................................. 
 
Naam en voorletters : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode, woonplaats, land : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail: ........................................................................................................................................... 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld. 
 
Plaats    Datum    Handtekening 
 
 
 
------------------------   -----------------------   -------------------------------- 


