
            1972       2017 
Wilt u lid worden? 

Gebruik het onderstaande contactformulier als u lid wilt worden, 

of iets wilt vragen.  

Vermeld a.u.b. uw adres bij aanmelding als nieuw lid en maak 

minimaal € 5 over op rekeningnummer NL19 INGB 

0007742509 t.n.v.  Vereniging Vrienden van het Amstelpark, 

Amsterdam o.v.v. Contributie Amstelparkvrienden.  

Door lid te worden onderschrijft u de doelstellingen van de vereniging zoals vermeld aan de 

achterzijde. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u de vereniging toestemming om uw 

gegevens te beheren.  

 

Geef alstublieft bij 'bericht' aan of u ondersteunend of actief lid wilt zijn, of alleen donateur. 

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en de contributie bedraagt minimaal 

€ 5,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook. U ontvangt een bevestiging van lidmaatschap.  

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de Vrienden van het Amstelpark.  

 

…………………………………………………………………………...................................
...... 

 

Inschrijfformulier lidmaatschap Vereniging Vrienden van het Amstelpark 

 

Voornaam :............................................................................................................................. 

Achternaam :............................................................................................................................. 

Adres  :.........................................................Postcode/plaats:..................................... 

Mailadres :...........................................................Telefoon:.................................................... 

Bericht  : ondersteunend/actief lid/donateur 

..................................................................................................................................................... 

Plaats, datum :............................................................................................................................. 

 

Handtekening : 

 
Vereniging  Vrienden van het Amstelpark, postadres Vijverhoef 58, 1081 AX  Amsterdam 

Amstelparkvrienden@gmail.com/www.Amstelpark.info  

mailto:Amstelparkvrienden@gmail.com
http://www.amstelpark.info/


LIDMAATSCHAP VERENIGING VRIENDEN VAN HET 

AMSTELPARK 

 

Het lid ondersteunt het doel van de vereniging: 

a. het bestuderen van alle ontwikkelingen en 

mogelijkheden van het Amstelpark. 

b. de vertegenwoordiging te zijn van al haar gebruikers 

en ondernemers, welke gebruik maken van het Amstelpark, dan 

wel zij die werkzaamheden in commerciële zin uitoefenen 

binnen de grenzen van het Amstelpark. 

c.   het beschermen en zo mogelijk bevorderen en verbeteren van het leefmilieu alsmede het behouden 

van de natuur, haar flora en fauna, en behouden van het landschappelijk karakter van het 

Amstelpark. 

d. het beschermen van de aanpalende groengebieden voor zover deze van invloed kunnen zijn op het 

voortbestaan van het park in al haar hoedanigheden. 

e. het behouden van het ‘familie’-karakter van het park en haar educatieve mogelijkheden. 

f. het lid zal de statuten van de vereniging ondersteunen. 

 

Het lid verbindt zich aan de vereniging door jaarlijks de contributie te voldoen. 

 

Iban:  NL19 INGB 0007742509 

onder vermelding van “Contributie Amstelparkvrienden” 

 
Vereniging Vrienden van het Amstelpark, postadres Vijverhoef 58, 1081 AX  Amsterdam 

Amstelparkvrienden@gmail.com/www.Amstelpark.info   

 
(formulierversie 12-08-2018) 
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