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Woongroep De Mijlpaal  www.woongroepdemijlpaal.nl 

Anthon van Rappardstraat 3   secretariaat@woongroepdemijlpaal.nl 
5671DK  Nuenen KvK nummer 73068624 

 
 
Inschrijving als Reservelid  
versie 2022/03/21 

Naam:    … 

Adres:     … 

Postcode en Woonplaats: … 

Telefoonnummer:   …     mobiel: … 

E-mailadres:    … 

Geboortedatum:   … 

 

 

Naam partner:  … 

Adres (indien afwijkend):  … 

Postcode en Woonplaats:  … 

Telefoonnummer:   …    mobiel: … 

E-mailadres:    … 

Geboortedatum:   … 
 
 
De gegadigde verklaart, samen met eventuele partner, te willen deelnemen aan het project 
Woongroep De Mijlpaal te Nuenen en in aanmerking te willen komen voor reservelidmaatschap van 
vereniging Woongroep De Mijlpaal. 
 
De gegadigde verklaart ervan op de hoogte te zijn dat  
- met het omzetten  van een reservelidmaatschap in een lidmaatschap gewacht moet worden tot er 
plaats in de vereniging vrijkomt,  
- het bestuur bij het inschrijven van een (reserve)lid criteria toepast, die zijn vastgelegd in het 
document ‘Informatie voor nieuwe (reserve)leden’  
- bij het overgaan van reservelidmaatschap in lidmaatschap een deelnameovereenkomst moet 
worden ondertekend .   
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De gegadigde verklaart, samen met eventuele partner, binnen 2 weken nadat het bestuur de 
inschrijving als reservelid heeft bevestigd een bedrag van € 100 over te zullen maken op 
rekeningnummer NL42 RABO 0335 2365 37 van Woongroep De Mijlpaal onder vermelding van 
‘inleggeld reservelid’. De inschrijving als reservelid is definitief als dit bedrag is ontvangen. 
N.B. Pas nadat de bevestiging door het bestuur is verstuurd ontstaat de betaalverplichting van het 
inleggeld. 
 
Dit eenmalige inleggeld moet worden gezien als bijdrage in gemaakte en nog te maken 
aanloopkosten. Dit inleggeld wordt verrekend met de te betalen ontwikkelkosten nadat het 
reservelidmaatschap is overgegaan in lidmaatschap.  
Een reservelid dat zich terugtrekt heeft geen recht op teruggave van het inleggeld. 

De gegadigde verklaart zich bekend en akkoord met de statuten (2018/11/08), het visiedocument 
(2021/09/01) en de privacyverklaring (2019/08/14.  
 
 
Voor akkoord, 
 

Plaats: …      Datum: … 

 

Handtekening deelnemer: …    

 

Handtekening partner: ... 

 

Voor akkoord namens het bestuur, 
 
Nuenen,  datum: …   
 
 
Naam en handtekening secretaris:  … 
 

 

Dit formulier kan worden ingeleverd bij de secretaris of worden opgestuurd 

per e-mail naar:   secretariaat@woongroepdemijlpaal.nl         of 

per post naar:    Woongroep De Mijlpaal, Anthon van Rappardstraat 3, 5671 DK  Nuenen 
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