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Aanmeldformulier voor lidmaatschap 
 
Privé-gegevens 

Achternaam:  

Voornaam:  Voorletters:  

Adres:  

Woonplaats:  Postcode:  

Telefoon:  Mobiel:  

E-mail:  

Geboortedatum:  

 
Zakelijke gegevens 

Bedrijf:  

Functie:  

Bezoekadres:  Postcode:  

Postbus:  Postcode:  

Plaats:  

Telefoon:  Mobiel:  

E-mail:  

Website:  

Relatie tot de 
bakkerij: 

o Grootbedrijf 
o Midden- of kleinbedrijf 
o Onderwijs 
o Instantie (bijv. NBC) 

o Toeleverancier 
o Retail 
o Diversen 

 
Communicatie van het Genootschap 
Post en mail wil ik ontvangen op: o Mijn privéadres 

o Mijn zakelijk adres 
 
Het lidmaatschap 
 Voor het bedrag van € 295,= ben je een jaar lang lid van het Genootschap en kun je 

gratis alle bijeenkomsten bezoeken.  
 Ben je niet meer werkzaam in de branche en/of zonder opgaaf van reden twee jaar 

niet actief geweest? Dan is het Genootschap gerechtigd het lidmaatschap te 
beëindigen. Uiteraard kun je ook zelf het lidmaatschap beëindigen.  

 Het lidmaatschap is op persoonlijke titel, dat wil zeggen dat wijziging van werkgever 
niet automatisch beëindiging van het lidmaatschap betekent en dat je zelf 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de betaling ervan.  
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Gevolgde opleiding(en) in hoofdlijnen 

 

 
Werkervaring in hoofdlijnen 

 

 
Opmerkingen 

 

 
Wat verwacht je van het lidmaatschap?  

 

 
Niet vrijblijvend 
Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. Voor welke activiteiten mogen wij je benaderen? 

1. Het organiseren van bijeenkomsten 0 ja / 0 nee 

2. Communicatie 0 ja / 0 nee 

3. Ledenwerving 0 ja / 0 nee 
*aankruisen, wat van toepassing is 

 
Foto website 
Ik mail separaat een actuele foto voor de website naar het secretariaat. De foto is door 
het Genootschap rechtenvrij te gebruiken en heeft een formaat van min. 512x512 pixels. 
 
Ondertekening 

Naam:  

Plaats/datum:  

Handtekening: 
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Automatische incasso  
 
Ondergetekende machtigt hierbij, tot wederopzegging, het Genootschap voor de 
Bakkerij te Wageningen om alle facturen automatisch af te laten schrijven van: 

 
Bankrekening:  

T.n.v.:  

Plaats:  

 
Bedrijfsnaam:  

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

 
Ondertekening 

Naam:  

Plaats/datum:  

Handtekening: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ingevulde formulieren  
 
Mail de ingevulde formulieren samen met je actuele, rechtenvrij te gebruiken (pas)foto 
van tenminste 512x512 pixels) naar: secretariaat@genootschapvoordebakkerij.nl. 
 
De foto is uitsluitend voor gebruik op de website van het Genootschap. 


