
 
 
Svp opsturen of mailen naar:  

  

 Klaas Behling 

 ’t Veld 49 

9468 GR Annen  

T: 0592-272 672  

mailto: ledenadministratie@annentoen.nl 

Betreft Aanmeldingsformulier/mutatieformulier Historische Vereniging Annen  

Bij deze ontvangt u het aanmeldingsformulier/mutatieformulier. Het tijdschrift Toen gaat hierbij of wordt u te 
zijner tijd nagezonden.  

Het is een blad waarin de geschiedenis van Annen wordt uitgediept op het gebied van kunst, cultuur, 
geschiedenis en algemene zaken, opgefleurd door foto’s en illustraties van toen en of van wat ooit in ons 
dorp heeft plaats gevonden.  
De historische vereniging houdt bovendien enkele malen per jaar ledenavonden waaraan u als lid kunt 
deelnemen.  
Op deze avonden worden lezingen gehouden over historische onderwerpen. 
 
Voor 17,00 euro per jaar ontvangt u vier keer het tijdschrift over het Annen van Toen. Indien het 
tijdschrift opgestuurd moet worden, zullen de portokosten berekend worden. Binnen een straal 
van circa 10 km. vanuit Annen worden de tijdschriften zonder extra kosten bezorgd. U kan ook 
een bezorgadres in Annen van een familielid of kennis opgeven. 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Wilt u lid worden van onze vereniging of iets wijzigen in uw gegevens, dan kan dat door 

onderstaand strookje in te vullen en toe te sturen naar het boven genoemde adres van de 

ledenadministratie. (Mag ook per email) Betaling van het lidmaatschap is uitsluitend middels 

automatische incasso mogelijk, wij doen dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

 

Bij voorbaat onze dank. 

Vriendelijke groet, het bestuur van de Historische Vereniging Annen. 

�

 

Naam :       Voorletters :   

Straat en huisnummer :        

Postcode :       Woonplaats:   

   alleen invullen als de Toen moet worden bezorgd op een ander dan bovenstaand adres  

Bezorgadres : 

Telefoon :      E-mail adres : 

* IBAN bankrekeningnr. : 

Datum :      Handtekening : 

Ingangsdatum lidmaatschap:   

De contributie wordt jaarlijks rond de maand april middels een incasso van uw rekening 

afgeschreven. 

* de rekeninghouder verleent in  de Historische Vereniging Annen een doorlopende machtiging om de contributie van zijn/haar 
rekening te laten afschrijven tot wederopzegging en verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die hiervoor bij de 
bankinstellingen van kracht zijn. Als de rekeninghouder het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 56 kalenderdagen de tijd 
om zijn/haar bankkantoor opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. 


