De Boelelaan 1077, Initium
1081 HV Amsterdam
e: viva.rechten@vu.nl
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Rabobank: NL20 RABO 0148 791972
www.vivavu.nl

Opzegformulier lidmaatschap V.I.V.A.
Opzeggen lidmaatschap
Door het invullen en ondertekenen van dit opzegformulier zegt u uw lidmaatschap van V.I.V.A. op. Het
lidmaatschap loopt door tot en met 31 augustus 2018. Op grond van artikel 5 lid 3 van de statuten
dient het lidmaatschap ten minste 30 dagen voor het einde van het verenigingsjaar te worden
opgezegd. Bij opzeggingen die op 1 augustus 2018 of later worden ontvangen, loopt het lidmaatschap
door tot en met 31 augustus 2019.
Alumnus worden
V.I.V.A. leeft, ook na het afstuderen! Met het formulier op de achterzijde kunt u zich gelijk inschrijven
als alumnus. Voor alumni worden regelmatig exclusieve activiteiten georganiseerd. Daarnaast
ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.
Inleveren
U kunt een duidelijke scan van dit formulier per mail sturen naar viva.rechten@vu.nl. Daarnaast kunt u
dit formulier deponeren in het postvak van V.I.V.A. (op de tweede verdieping van het Initium) of per
post versturen naar: Notariële studievereniging V.I.V.A., De Boelelaan 1077, Initium, 1081 HV
Amsterdam.

Naam:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Datum van afstuderen:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Datum:

Handtekening:
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Inschrijfformulier alumnus V.I.V.A.
Alumnus worden
V.I.V.A. leeft, ook na het afstuderen! Met dit formulier kunt u zich gelijk inschrijven als alumnus. Voor
alumni worden regelmatig exclusieve activiteiten georganiseerd. Daarnaast ontvangt u de
maandelijkse nieuwsbrief.
Aansluitingsovereenkomst
1. De statuten en reglementen van V.I.V.A. maken deel uit van deze aansluitingsovereenkomst.
Door het toetreden tot de vereniging als alumnus, alsmede door het sluiten van deze
aansluitingsovereenkomst, aanvaardt de alumnus de statuten en reglementen van de vereniging
zoals deze thans luiden en zoals deze na eventuele toekomstige wijzigingen zullen luiden.
2. De alumnus kan deze aansluitingsovereenkomst beëindigen binnen een maand nadat een besluit
waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem schriftelijk is
medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
3. De gegevens die door de alumnus zijn verstrekt op de andere zijde van dit formulier, worden door
het bestuur verwerkt in het alumnibestand van V.I.V.A.
4. Door de ondertekening van dit formulier machtigt de alumnus V.I.V.A. om jaarlijks de
verschuldigde alumnibijdrage van het hieronder door hem opgegeven rekeningnummer af te
schrijven.
5. De alumnus gaat ermee akkoord dat de statuten en reglementen van V.I.V.A. niet fysiek aan hem
worden aangereikt. In plaats daarvan stuurt het bestuur de statuten en reglementen na het sluiten
van deze overeenkomst naar het hierboven door de alumnus opgegeven e-mailadres.
Graag aankruisen wat op u van toepassing is (er zijn meerdere opties mogelijk):

□ Ik ben oud-lid van V.I.V.A.
□ Ik heb de bachelor Notarieel recht aan de Vrije Universiteit met succes afgerond
□ Ik heb de master Notarieel recht aan de Vrije Universiteit met succes afgerond
In te vullen door het oud-lid

In te vullen door V.I.V.A.
Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Voornaam:

Voornaam:

Achternaam:

Achternaam:

Bestuursfunctie:

Bestuursfunctie:

Datum:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

IBAN-rekeningnummer:
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