ACWDB vzw LIDMAATSCHAP INVULFORMULIER
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de vzw ACWDB voor het dansseizoen 2015- 2016
en zal het bedrag van €55 per instructeur/assistent storten op het ACWDB rekeningnummer
BE20 7512 0441 9456.
Vergeet niet uw clubnaam of organisatie te vermelden.
Het is ook mogelijk om je contributie op de eerste workshop te betalen.
!!! Betalingen dienen te gebeuren vóór oktober anders worden de workshop cd’s stopgezet !!!

Wij bieden u als ACWDB lid het volgende aan :










8 workshops per seizoen
8 topdansen per workshop (incl. partnerdans), extra’s mogelijk
Gratis toegang tot alle workshops in BE (ACWDB) en in NL (DCWDA)
Lidgeld op maat van uw club
Dansbeschrijvingen in het Nederlands of in het Frans
Reductie op extra ‘open-workshops’ gedurende het dansseizoen
Wedstrijdinformatie en advies
Indien gewenst, aankopen van workshop cd’s
(muziek horende bij de workshopdansen)

Naam Club: ……………………………………………..………………….
Naam contact :……………….. ………………………………..………….
Adres: ………………………………………………………………..……..
Postcode: …………….. Gemeente: ………………………………….…….
Tel: …………………………… GSM : ……………………………..……
E-mail: …………………………………………………………………..….
Datum: ……………

Handtekening ………….…………………..…..

Wil je je club vermelden op de site www.acwdb.be ?
Indien Ja, gelieve onderstaande gegevens in te vullen aub.
Provincie, Gemeente en Postcode :………………….…………………..
E-mail: …………………………………………..……………………………
Web : www.…………..………………….........................................................
Ga alvast een kijkje nemen op www.acwdb.be

Terug bezorgen aan;
ACWDB vzw Secretariaat
Akkerstraat 77, 2460 Kasterlee
e-mail: info@acwdb.be
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CLUBNAAM : …………………………………………………
Om onze ledenlijst te vervolledigen, verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen.
Alvast bedankt.
Instructeur 1
Naam: ………………………………………………………………………………………….
Adres : …………………………………………………………………………………………
Postcode :……………….. Gemeente:…………………………………………………..
Tel:…………………………… GSM:…………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………
Instructeur 2
Naam: ………………………………………………………………………………………….
Adres : …………………………………………………………………………………………
Postcode :……………….. Gemeente:…………………………………………………..
Tel:…………………………… GSM:…………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………
Instructeur 3
Naam: ………………………………………………………………………………………….
Adres : …………………………………………………………………………………………
Postcode:……………….. Gemeente:…………………………………………………..
Tel:…………………………… GSM:…………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………

Een testworkshop uitproberen?
Niet ingeschreven LESGEVERS / INSTRUCTEURS betalen € 10,- voor 1 proef- workshop
Dit is eenmalig . Daarna word je gevraagd lid te worden.

Het ACWDB team hoopt u snel te verwelkomen op een swingende workshop in het
nieuwe seizoen.

Terug bezorgen aan:
ACWDB vzw Secretariaat
Akkerstraat 77, 2460 Kasterlee
e-mail: info@acwdb.be
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