Aanmeldingsformulier bloklidmaatschap ESPEN 2019
(graag volledig en in blokletters invullen)
Ondergetekende:
naam en voorletters
BIG nummer
titel
straat
postcode en plaats
telefoon

:
:
:
:
:
:

_____________________________________________M/V
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

werkadres
afdeling
instituut
straat
postcode en plaats
telefoon
functie
e-mail adres

:
:
:
:
:
:
:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Let op! Het bloklidmaatschap van ESPEN is alleen mogelijk indien men lid is/wordt van de NVGE
Graag een van onderstaande mogelijkheden aankruisen, ondergetekende:
Academici:
0

meldt zich hierbij tot wederopzegging aan voor het bloklidmaatschap van ESPEN, en als lid van de Nederlandse Vereniging voor
Gastroenterologie (inclusief lidmaatschap sectie NESPEN), te beginnen in het jaar 2019 en zonder tegenbericht te continueren in de
daaropvolgende jaren en verleent hierbij machtiging aan de Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition en de Nederlandse
Vereniging voor Gastroenterologie om het bedrag van de jaarlijkse contributie (met ingang van 2019 (voor 2018:: € 90,-)) voor het
bloklidmaatschap én het lidmaatschap NVGE (met ingang van 2019 (voor 2018: € 50,-) te incasseren van het onderstaande rekeningnummer.

0 is reeds lid van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (inclusief lidmaatschap sectie NESPEN) en meldt zich hierbij tot wederopzegging aan voor het bloklidmaatschap van ESPEN, te beginnen in het jaar 2019 en zonder tegenbericht te continueren in de daaropvolgende jaren, en verleent hierbij machtiging aan de Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition om het bedrag van de jaarlijkse
contributie (met ingang van 2019 € 90,-) voor het bloklidmaatschap te incasseren van het onderstaande rekeningnummer.
Niet-academici:
0

meldt zich aan voor het buitengewoon lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie, incl. buitengewoon lidmaatschap
sectie NESPEN. (alleen mogelijk voor niet-academici)* voor het bloklidmaatschap van ESPEN, te beginnen in het jaar 2019 en zonder
tegenbericht te continueren in de daaropvolgende jaren, en verleent hierbij machtiging aan de Netherlands Society for Parenteral and Enteral
Nutrition om het bedrag van de jaarlijkse contributie (met ingang van 2019 (voor 2018: € 90,-)) voor het bloklidmaatschap te incasseren van het
onderstaande rekeningnummer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------IBAN:

Datum en handtekening:

Dit formulier sturen naar:
Mw. C.F. Jonkers-Schuitema, secretaris NESPEN, Postbus 657, 2003 RR Haarlem, per fax (023) 5513087 of per mail:
ledenadministratie@nvge.nl.
Let op: toezending van Clinical Nutrition gebeurt rechtstreeks vanuit de ESPEN-organisatie.
Eventuele adreswijzigingen dienen aan het secretariaat doorgegeven te worden: secretariaat@nvge.nl
Opzegging van het bloklidmaatschap kan uitsluitend per kalenderjaar en dient voor 1 november van het lopende jaar te geschieden
N.B. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, het is niet mogelijk als afdeling lid te worden.

