VNC
Vereniging Nederland - China

Inschrijﬀormulier Lidmaatschap VNC
Schakel tussen Nederland en China
De Vereniging Nederland-China vormt sinds 1977 een schakel tussen Nederland en
China. De doelstelling van de vereniging is de contacten tussen beide landen te
bevorderen. De VNC informeert haar leden over de Chinese samenleving, organiseert
activiteiten en onderhoudt relaties tussen Nederlandse en Chinese organisaties, steden
en provincies.
Lidmaatschap
Als lid van de VNC kunt u gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan
interessante activiteiten en bijeenkomsten en heeft u toegang tot de bibliotheek van de
VNC. U ontvangt bovendien vier keer per jaar het tijdschrift China Nu.
Het individuele lidmaatschap van de VNC bedraagt € 40,- per jaar en biedt:
• toezending van het kwartaalblad ‘China Nu’;
• gratis/gereduceerde toegang tot de activiteiten/bijeenkomsten van de VNC;
• toezending vijfmaal per jaar van de ‘Nieuwsbrief;
Ook een gezinslidmaatschap is mogelijk. De kosten daarvan bedragen € 50,- per jaar
voor twee gezinsleden woonachtig op het adres van de inschrijver. Beide gezinsleden
hebben toegang tot alle activiteiten van de VNC.
Een los abonnement op China Nu bedraagt € 22,- per jaar.
Graag aan de ommezijde uw gegevens invullen.

Naam en voorletters:

M/V

Geboortedatum:

Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:

Telefoonnummer:

Ik wil mij aanmelden bij de VNC als:

⎕ lid

⎕ gezinslid

⎕ abonnee van China Nu

Wijze van betaling

⎕ Automatische afschrijving *
Ondergetekende machtigt de VNC tot wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie of
het abonnementsgeld af te schrijven van rekeningnummer:
_____________________________________________________
t.n.v.
______________________________________________________

⎕ Ik maak het bedrag over naar bankrekening NL94 INGB 0002 9987 32 t.n.v. VNC te Den
Haag. (Er kunnen administratiekosten à €2,50 worden gerekend)
Handtekening:

* Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, kunt u binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking bij uw bank indienen. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden
gericht aan: VNC, Burgemeester van Karnebeeklaan 10, 2585 BB Den Haag

Dit formulier s.v.p. per e-mail of post naar het bureau van de VNC:
info@vnc-china.nl
VNC
Burgemeester van Karnebeeklaan 10
2585 BB Den Haag

