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Lidmaatschap

Een Lid dient in het bezit te zijn van een motorfiets waarbij bij de bouw is 
uitgegaan van een origineel Yamaha 650 Twin Motorblok,

Een Gezinslid dient bij 'Persoonsgegevens' het Lidnummer en Naam van het 
Hoofd gezinslid in te vullen.

Bij inschrijving betaal je €5 aan inschrijfkosten, zie website voor details.

Soorten

Verplicht 
bezit  
XS650 
motorfiets

Recht op 
Onderdelen 
en ALV 
stemrecht

Toegang tot 
Evenementen, 
Giftshop en 
Cursussen

Recht op 
Klubblad 
653

Toegang 
Leden 
archief 
website

Jaarlijkse 
contributie 
2023

Jouw 
keuze

Donateur nee nee ja ja ja € 30

Lid ja ja ja ja ja € 50

Gezinslid ja ja ja nee ja € 25

Persoonsgegevens
Opm. Verplichte velden staan aangegeven met *. 

Na inschrijving door Ledenadministrateur ontvang je een website account 
waardoor jezelf deze gegevens kunt inzien en bijhouden. Dit heeft onze 
voorkeur.

Roepnaam*

Voorletters en achternaam*

Geslacht Selecteer Man, Vrouw, Anders

Woonadres en land*
Land i.v.m. verzendkosten.

Woonachtig buiten Nederland 
geeft jaarlijkse toeslag van €5

Telefoon*

Geboortedatum*

Beroep

Email Nieuws en info alleen via Mail!

Lidnummer en Naam  
Hoofd gezinslid*

Van toepassing bij aanmelding als 
Gezinslid

Contributie en betaling

Ingangsdatum Lidmaatschap* Datum aangeven

Contributie betaald 1e jaar*

Te betalen bedrag invullen.

Dit zijn de resterende maanden 
van dit jaar + Inschrijfkosten. 

B.v. Bij lid, ingangsdatum 1 maart, 
dan nog 10 maanden = 10/12 x 
€50 + €5 = €47 
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Bedankt voor jouw keuze voor de Yamaha 650 Twin Klub Nederland, we hopen je gauw te ontmoeten!


Na ondertekeningen dit formulier opsturen naar de Ledenadministratie. 

Dit kan via genoemd Email adres of verkregen postadres.


Zodra jouw gegevens zijn ontvangen en verwerkt én de penningmeester de contributie heeft 
ontvangen, krijg je een lidmaatschapskaart, stickers en andere klub-zaken, zoals Modellenboek 
toegestuurd.

Automatiche incasso

Onze voorkeur. Indien gewenst, vul dan jouw IBAN nummer in.

Anders ontvang je jaarlijks een verzoek om zelf over te maken en wordt een 
toeslag van €5 in rekening gebracht.


Na ondertekenen van dit formulier, machtig je de klub om contributie met 
eventuele toeslagen tot wederopzeggens jaarlijks van dit nummer af te schrijven.

IBAN

Ten name van Naam rekeninghouder

Motorgegevens

Motorbloknummer* Alleen bij Leden en Gezinsleden

Framenummer

Kenteken

Algemene Klub info

Contact Ledenadministratie Via Email ledenadministratie@xs650.nl

Contact Ledenadministratie Via telefoon,

Ook voor postadres (06) 83 34 62 53

Contactadres Klub Bezoekadres Voltastraat 18b, 3771RZ, Barneveld

Info Klub Via website www.xs650.nl

Rekeningnummer klub O.v.v. jouw naam en contributie 
jaar.

NL83 INGB 000 4063 117

t.n.v. Yamaha 650 Twin Klub Nederland

Vragen of opmerkingen

Ondertekening
Met het aangaan van het lidmaatschap verplicht je je te houden aan de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Yamaha 650 Twin Klub 
Nederland. 

Deze zijn te vinden op de website van de klub.

Naam, Plaats, Datum, 
Handtekening*
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http://www.xs650.nl

