Aanmeldingsformulier lidmaatschap de PeeVee
voor externen.
Medewerkers die niet (meer) bij het RIVM/PD-ALT/BBio of Intravacc werken en hun salaris
niet (meer) via bovenstaande werkgevers ontvangen kunnen wel lid van de
Personeelsvereniging “de PeeVee” blijven of worden. Dit geldt onder meer voor
gedetacheerden, externen, medewerkers van ISS, PBL, Sodexho en uitzendkrachten.
Aangezien de contributie niet automatisch op het salaris kan worden ingehouden, moet je
dit formulier invullen waarin je aangeeft lid van de PeeVee te willen worden en waarbij je
verklaard de verschuldigde contributie per kwartaal over te maken op het
bankrekeningnummer van de PeeVee.
❍
❍

Is reeds lid van de PeeVee maar niet meer in loondienst bij bovenstaande werkgevers.
Meldt zich aan als lid van de PeeVee en tevens ook van de afdeling(en):

Ondergetekende:
Thuisadres:
Postcode /

woonplaats:

Geboortedatum:
E-mail adres:
Werkzaam bij:
De algemene contributie voor externen bedraagt € 3,50 per maand.
De ( eventuele) contributie(s) voor gekozen afdelingen worden hierbij nog opgeteld.
❍
❍
❍
❍
❍

Hobbyclub (€ 0.75 p.m.)
Visclub (€ 2.50 p.m.)
Zeilclub (€ 1.82 p.m.)
Railgroep (€ 1.00 p.m.))
Seniorenclub (€ 12.50 per jaar)

❍
❍
❍
❍
❍

PV Chantez! (€ 2.50 p.m.)
Sportclub (€ 0.45 p.m.)
Klaverjasclub (€ 2.00 p.m.)
Bridgeclub (€ 0.70 p.m.)
PV jong (€ 1.00 p.m.)

Ondergetekende geeft zich op als lid van de PeeVee en meldt zich ook aan voor de
afdeling(en) en verklaart hierbij het verschuldigd contributie bedrag per kwartaal over te
maken op bankrekening van de PeeVee:NL 57 INGB 0000 1058 88 t.n.v. de PeeVee
Bilthoven.
Hij/zij stemt ermee in dat het huisadres wordt opgenomen in de PeeVee-administratie en dat
dit adres door de PeeVee gebruikt mag worden om hem/haar te informeren over de PeeVee.
Via de PeeVee site en per mail wordt je dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten en
kortingen.

003967

Inleveren bij: Coördinator van de PeeVee
Gebouw G15 kamer 0.02 Postbak 26
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven
Telefoon; 030-2742634

Voor akkoord datum:
Handtekening:

Registratiedatum de PeeVee:

De PeeVee
Postbus 1, A. van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA / Postbus 1, 3720 BA Bilthoven / Tel.: (030) 274 2634 / www.depeevee.nl

