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 Inschrijfformulier ACGN 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Gegevens nieuw lid 
 

Naam en voorletters  .........................................…………....... | Lidnummer:  

Voornaam   ...................................................……... | Clubblad gestuurd:  

Adres    ............................................................ | Ledenpas gestuurd: 

Postcode + plaats  ............................................................ | (dit niet invullen) 

Telefoon thuis    ............................................................ 

Telefoon mobiel  ............................................................ 

E-mail adres   ............................................................ 

Geboortedatum  .............................. Bankrekening ......................……….............................................. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Contributie         

 

Contributie per kwartaal 10 euro (heel jaar 40 euro) €   …..,- (adres binnen Nederland) 

Laatste clubblad   gratis 
  

 

U betaalt vanaf de datum van inschrijving tot het einde van het jaar. Het totaalbedrag wordt door ons van uw 
bankrekening afgeschreven als u het machtigingsformulier op de laatste bladzijde hebt ingevuld en ingestuurd. Let 
op: in verband met hoge administratie- en verwerkingskosten kunt u alleen lid worden van het ASCN indien u ons 
machtigt om de contributie van uw rekening af te schrijven. Buitenlandse leden betalen € 5 extra voor de hogere 
verzendkosten van het clubblad en dienen het bedrag zelf over te maken. Gebruik dan BIC INGBNL2A  en IBAN 
NL41INGB0003452967. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Plaats:  .................................................... 

 

 

Datum:  ...................................... Handtekening of naam: .........………........................... 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Per voorkeur ingevuld formulier scannen en e-mailen aan: penningmeester@audisportclub.nl 

Of stuur dit formulier per post naar:  Audi Sport Club Nederland 

     Postbus 1 

     9860 AA Grootegast 
_______________________________________________________________________ 
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Gegevens Audi 

 

Type Audi   ............................................................ 

 

Huidig kenteken  ............................................................    

Origineel kenteken (evt.) ............................................................ 

 

Bouwjaar   ............................................................ 

 

Huidige kleur   ............................................................ 

 

Originele kleur (evt.)  ............................................................ 

 

Chassisnummer  ............................................................ 

(zie kentekenbewijs) 

Motornummer   ............................................................ 

(indien bekend of te lezen) 

 

Vermogen   .......... pk / ...........kW      Brandstof ......................................... 

 

Geïmporteerd uit  ............................................................ 

 

Extra's af fabriek  ............................................................ 

     

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

 

Later ingebouwd of  ............................................................ 

aangebracht 

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

 

Speciale wijzigingen of ............................................................ 

bijzondere kenmerken  

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

 

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

 

Voor het overzicht van clubauto’s op de website kunt u een foto e-mailen aan info@audisportclub.nl 

___________________________________________________________________________________________ 
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Korte enquête 

Wij zijn benieuwd naar uw verwachtingen ten aanzien van het ASCN. Wilt u daarom ook onderstaande vragen 

beantwoorden? Wij kunnen onze activiteiten dan beter afstemmen op de wensen van de leden. 
 

1. Hoe bent u achter het bestaan van het ASCN gekomen? 
 
 ...................................................................................... 

2. Waarom bent u lid geworden van het ASCN? (meerdere antwoorden mogen worden gegeven) 
 
 a. Ik ga graag naar meetings  

 b. Vanwege het clubblad 

 c. Vanwege de technische kennis binnen de club 

 d. Vanwege ........................................................... 
 
3. Welke dag schikt u het best voor het bijwonen van een meeting?  
 
 a. Zaterdag 

 b. Zondag 

 c. Doordeweeks 

 d. Anders, namelijk:........................................... 
 
4. Welk soort aktiviteiten vindt u erg leuk?  
 
 a. Oriëntatierit 
 b. Colonnerit 
 c. Met elkaar in een café zitten kletsen / eten 
 d. Iets doen met de auto, bv. slalom of circuit  
 e. Iets doen zonder auto, maar wel iets snels, bv. karten 
 f. Biljarten of bowlen 
 g. Een bezoek aan een automuseum 
 h.  een weekend kamperen met clubleden 

5. Welk soort aktiviteiten vindt u helemaal niet leuk?  

 a. Oriëntatierit 
 b. Colonnerit 
 c. Met elkaar in een café zitten kletsen of iets eten 
 d. Iets doen met de auto, bv. slalom of circuit  
 e. Iets doen zonder auto, maar wel iets snels, bv. karten 
 f. Biljarten of bowlen 
 g. Een bezoek aan een automuseum 
 h.  een weekend kamperen met clubleden 
 
6. Wilt u wel eens helpen bij het organiseren van een meeting?  J / N 
 
7. Wilt u wel eens een stukje schrijven in het clubblad?   J / N 
 

8. Ruimte voor opmerkingen of suggesties: 

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

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

................................................................................................................. 
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Machtigingskaart  

 
Hierbij machtig ik het Audi Sport Club Nederland om tot wederopzegging de verschuldigde contributie (en eventueel 
de eenmalige inschrijfkosten) van mijn rekening af te schrijven. 
 
(Evt.) Lidnummer:  ……………………………………………… 
 
Naam (ook voorletters):  ……………………………………………… 
 
Adres:    ……………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………… 
 
Telefoonnummer:  ……………………………………………… 
 
E-Mail adres:   ……………………………………………… 
 
Bankrekening nummer:  NL……………………………………………… 
 
Datum:    ……………………………………………… 
 
Plaats:    ……………………………………………… 
 
 
Handtekening:   ………………………………………………    
 
Een automatische afschrijving kunt u terugvorderen door binnen 30 dagen na de boekdatum een opdracht daartoe te 
geven aan uw eigen bank. 
 
Het lidmaatschap van het Audi Sport Club Nederland loopt per kalenderjaar.  
 
De automatische afschrijving wordt jaarlijks uitgevoerd, tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient 
schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven, uiterlijk voor 1 december.  
 
Dit formulier graag scannen en mailen naar: penningmeester@audisportclub.nl 
 
Of per post opsturen naar: Audi Sport Club Nederland – Postbus 1 – 9860 AA Grootegast 
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