
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving lidmaatschap YWCA Nederland 
 
Ja,  ik  wil  graag  lid  worden  van  de  YWCA  Nederland  (de  “Y”).  Ik  betaal  €  42,50 (€  22,00   
voor leden jonger dan 30 jaar) contributie per jaar, waarbij mijn lidmaatschap elk jaar 
automatisch met een jaar wordt verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan per 1  
januari met inachtneming van één maand opzegtermijn.  
 
De Y is een vrijwilligersvereniging die zich wereldwijd in zet voor de ontwikkeling van 
leiderschap van vrouwen. Door middel van lezingen, trainingen, workshops 
intervisiegroepen en evenementen laat de Y vrouwen kansen creëren voor zichzelf én  
voor anderen. 
 
Als lid van de Y wordt ik geïnformeerd over nationale en internationale vrouwen issues.  
De Y biedt verder een platform en reikt concrete handvatten aan. Ik krijg de mogelijkheid om 
lezingen, workshops, netwerkborrels en intervisie bijeenkomsten bij te wonen en om aan 
praktische  trainingen  en  evenementen  deel  te  nemen,  waarin  specifieke  thema’s  in  het   
kader van ontwikkeling van vrouwen centraal staan. Ook krijg ik bij de Y de kans om mijn 
persoonlijke expertise te delen en/of verder te ontwikkelen, in de vorm van het  
organiseren van lezingen of workshops met een bepaald thema of door mij in te zetten  
als vrijwilliger of bestuurslid. 
 
Voornaam : ______________________ Achternaam : ____________________  
Adres  : ______________________ 
Postcode : ______________________ Woonplaats : _____________________ 
Geboren op : ______________________ Mobiel  : _____________________ 
E-mail  : ______________________ 
Telefoon : ______________________ 
Rekeningnr : ______________________ Nieuwsbrief :  ja □            nee  □ 
 
 
Machtiging 
Met de ondertekening van dit inschrijvingsformulier geef ik YWCA Nederland toestemming 
(machtiging) om, tot schriftelijke wederopzegging, de jaarlijkse contributie automatisch te 
incasseren van bovenstaand rekeningnummer. 
 
Getekend te _____________________________, op _____________________________. 
 
 
 
________________________ 
Naam: 
 
 
Wij verzoeken u de gegevens op dit inschrijfformulier in te vullen en het ondertekende 
formulier per post retour te zenden (YWCA Nederland, FC Dondersstraat 23, 3572 JB  
Utrecht). 


