Adres De Klomp 5,
6745 WB De Klomp
Telefoon
E-mail
Internet
Twitter

(0318) 578 550
fpg@grondbezit.nl
www.grondbezit.nl
@De_FPG

ABN Amro NL71 ABNA 047 03 25 801

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP / BEGUNSTIGERSCHAP
Ondergetekende wenst een:

Lidmaatschap (alleen indien u minimaal één hectare bezit heeft)
Als u nu lid wordt, krijgt u de eerste twee jaar van het lidmaatschap maar liefst € 100,00 korting!
De contributie bestaat uit een vast basisbedrag vermeerderd met een toeslag per hectare.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u minimaal vier weken van tevoren opzegt.
FPG-leden zijn automatisch lid van één of meerdere provinciale verenigingen, afhankelijk van de
provincie(s) waarin het bezit is gelegen.


Begunstigerschap (alleen indien u GEEN bezit heeft)
Begunstigers steunen de Federatie Particulier Grondbezit met een jaarlijkse bijdrage van € 202,00.
Deze bijdrage kan te allen tijde worden stopgezet.



Medelidmaatschap (alleen indien u zelf GEEN bezit heeft), lidnummer hoofdlid: ...........................

Gelieve onderstaande gegevens te verstrekken ten behoeve van de ledenadministratie.
De duidelijk (liefst in BLOKLETTERS) ingevulde lijst kunt u retourneren aan het secretariaat van:
Federatie Particulier Grondbezit, Postbus 870, 3900 AW Veenendaal.
Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met mevrouw Terry Scholman (tel. 0318 – 578 569).
GEGEVENS LID / BEGUNSTIGER
a. Eigenaar / Begunstiger1
Naam:
............................................................................................................................... M/V1
Voorletter(s):

............................................................ Titulatuur: ..........................................................

Huisadres + postcode: ...............................................................................................................................
Postadres + postcode (indien afwijkend): ................................................................................................
Woonplaats:

.........................................................................................................................................

Land:

.........................................................................................................................................

Telefoon:

............................................................ Mobiel: ..............................................................

Fax:

............................................................

E-mail:

............................................................ Website: ............................................................

IBAN Bankrekeningnummer: ....................................................................................................................
Incassomachtiging:
JA / NEE1
Ik wil mijn contributiefactuur per e-mail ontvangen
JA / NEE1
Functie (huidige of voormalige): ............................................................................................. (facultatief)

1

Doorhalen wat niet van toepassing is
1

b. Contactpersoon:
1
 Eigenaar / Begunstiger
 Anders, n.l.:
Naam:
...............................................................................................................................
Titulatuur:

...............................................................................................................................

Postadres + postcode: .........................................................................................................................
Woonplaats:
Telefoon:

...................................

E-mail:
c.



...............................................................................................................................
Fax

.............................

.............................................

Mobiel: ................................

Website: .......................................................

Factuuradres
Eigenaar / Begunstiger1
 Contactpersoon
Anders, n.l.:
Naam:
...............................................................................................................................
Titulatuur:

...............................................................................................................................

Postadres + postcode: .......................................................................................................................
Woonplaats:

...............................................................................................................................

Telefoon: ...................................
E-mail:
d.

Fax

.............................

.............................................

Mobiel: ................................

Website: .......................................................

Extra e-mailadres
Het is mogelijk alle digitale correspondentie (uitnodigingen, nieuwsbrieven e.d.) ook naar een tweede emailadres te laten sturen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
e-mailadres 2:

...............................................................................................................................



Correspondentie (maandblad 'de Landeigenaar', convocaties, nieuwsbrieven etc.) zenden aan2:
Eigenaar / Begunstiger1
 Contactpersoon



Andere personen:

e.

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

f. Bezitsgegevens
(alleen invullen voor lidmaatschap)
Rechtsvorm (hokje zwart maken):

B.V.

N.V.

Stichting

Overig: ........................................................

Geen

1

Doorhalen wat niet van toepassing is
Afhankelijk van de hoogte van het contributiebedrag zijn kosten verbonden aan het verzenden van correspondentie aan
twee of meer personen.
2

2

Ligging en grootte van het bezit3:
Het bezit is in onze administratie onderverdeeld in vijf grondcategorieën:
- landbouwgrond in eigen gebruik
- erfpacht, bloot eigendom en vruchtgebruik
- verpachte landbouwgrond
- bos
- natuur
Aantal ha

Grondcategorie

Gemeente

Provincie

Waterschap

Naam bezit

Is uw bezit een landgoed?
Zo ja, is uw bezit NSW-gerangschikt (geheel of gedeeltelijk)?

JA / NEE4
JA, ………%
NEE4

Is uw bezit opengesteld?

JA, ………%
waarvan circa

NEE4

.............. meter wandelpad
.............. meter fietspad
.............. meter paardrijroute

Indien u bos in eigendom hebt: bent u aangesloten bij Colland?


Nee



Ja, mijn aansluitnummer is ....................................................................................

Heeft u verblijfsrecreatie?


Nee



Ja, nl.: .....................................................................................................................

g. Gegevens aanbrenger (indien u lid wordt op aanraden van een ander FPG-lid):
Naam en lidnummer ...............................................................................................................................
EEN GRATIS WELKOMSTGESCHENK (uw keuze aankruisen)

'Handreiking landgoederen en bestemmingsplannen', de behandeling van landgoederen in het
bestemmingsplan

'Nog méér Eigen aardigheden': een luchtig boekje over de typische sfeer van het buitenleven

'Ondernemen met natuur', tips voor grondeigenaren

Datum: ..............................

Handtekening: .............................................................

3

Een bezit kan in meer dan één gemeente, waterschap of landinrichtingsgebied liggen. Het is de bedoeling dat deze
gegevens voor elk bezit worden genoemd.
4
Doorhalen wat niet van toepassing is.
3

