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Amsterdamse Brugman Club

Amsterdam

Contributie & Inschrijven bij ABC Toastmasters
Inschrijfgeld nieuw lid . . . . . . . . . € 25

€ _________

Bankoverschrijving:
Naar bankrekening:

Alleen voor nieuwe leden die nooit voorheen een lid van
Toastmasters geweest zijn om uw boeken en registratie
bij Toastmasters International te dekken.

Amsterdamse Brugman Club
NL08 INGB 000 793 3118
In de omschrijving zet ‘nieuw lid’ én
je volledige naam

Contributie Gebaseerd op €15 per maand van okt. tot
en met mrt. en van apr. tot en met sept. voor de uitgaven
van uw club zoals huur en een afdracht aan Toastmasters
International van US$ 7,50 per lid per maand.

Ik wil dat mijn lidmaatschap in ____ ____ begint.
maand








€ 45
€ 30
€ 105
€ 90
€ 75
€ 60

jan. t/m mrt.
feb. t/m mrt.
mrt. t/m sept.
apr. t/m sept.
mei t/m sept.
juni. t/m sept.

of jul.
of aug.
of sept.
of okt.
of nov.
of dec.

t/m sept.
t/m sept.
t/m mrt.
t/m mrt.
t/m mrt.
t/m mrt.

jaar

(voor 3 maanden)
(voor 2 maanden)
(voor 7 maanden)
(voor 6 maanden)
(voor 5 maanden)
(voor 4 maanden)

Totale bedrag aan ABC Toastmasters
Voorkeur voor clubcommissie

d

Let wel: bij opzegging is uw
contributie niet overdraagbaar en
restitutie is niet mogelijk.

€ _________
Voor administratie:

€ _________

 Educatie
 Lidmaatschap
 Public Relations
 Sociaal & Receptie

Contributie binnen

___ / ___ / ___

Aangemeld bij TI

___ / ___ / ___

TI ID nummer __________________
Factuur verstuurd

Achterkant van het formulier ook lezen en invullen.

___ / ___ / ___
Versie 6 van 5-7-17

Naam van de ‘Sponsor’ die je aan de club voorgesteld heeft:

De belofte van een Toastmaster
(“A Toastmaster’s Promise”)
Als lid van Toastmasters International en mijn club,
beloof ik …
 club bijeenkomsten regelmatig te bezoeken;
 mijn toespraken zo goed mogelijk voor te
bereiden, op basis van de projecten in de
Toastmasters handboeken;
 mijn taken op de bijeenkomsten bereidwillig
voor te bereiden en te vervullen;
 andere leden te voorzien van nuttige,
constructieve evaluaties;
 de club te helpen bij het behouden van de
positieve, vriendelijke omgeving die nodig is
voor leden om te leren en te groeien;
 bereidwillig als bestuurslid te dienen als de
club een beroep op mij doet;
 de andere leden en onze gasten hoffelijk en
met respect te behandelen;
 gasten mee te nemen naar bijeenkomsten
opdat zij in aanraking komen met de
voordelen die lidmaatschap van de club biedt;
 me te houden aan de richtlijnen en regels van
alle Toastmasters educatieve en
erkenningsprogramma's;
 eerlijke en ethische standaarden te
handhaven tijdens alle Toastmasters
activiteiten.
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