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TC 

Jaargang 40  Nummer 30  nov. 2020 

www.terracollinaria.nl      E-mail: info.terracollinaria@gmail.com  
AVG: zie onze website. 

 
 

Clubgenoten, 

 

Hoe komen wij deze tijd door? 

Het bestuur is druk bezig om toch iets te betekenen voor onze leden. 

b.v. video bellen, filmpjes doorsturen, bezoek leden enz. 

Maar hier hebben wij jullie hulp nodig! 

Suggesties zijn welkom, weet je er een of meerderen gooi ze op de mail en ze zullen 

behandeld worden. 

Wij hopen natuurlijk dat 2021 weer (normaal) zal zijn en dat wij ons programma kunnen 

afwerken.  

 

 

BELANGRIJK 

 

2021 zal er een en ander bij de NBAT veranderd worden. 

Leden die bij de NBAT zijn aangesloten krijgen: ”Het Aquarium” digitaal gratis. 

Daarom is het van belang dat iedereen ook huisgenootleden ons nieuw inschrijfformulier 

invullen. (bijlage) 

Tevens is dit de mogelijkheid om je voorkeur aan te passen. 

Gaarne je gegevens goed in te vullen en voor 20 december 2020 op te sturen naar 

bootzj@hotmail.com  

Dit i.v.m. doorgeven van de gegevens voor 31 december. 
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 VOORBEELD 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Verenigingsnummer NBAT: 328.  
 
 

Voor jeugdleden t/m 17 jaar dient één van de ouders of voogd 
mede te ondertekenen.  
Alleen VOLLEDIG en DUIDELIJK ingevulde formulieren worden in 

behandeling genomen! 

 

 

B*  leden zijn leden welke via andere vereniging bij de NBAT zijn ingeschreven. 

HA** Het Aquarium is het officiële - in full colour - orgaan van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT).  

Het blad verschijnt 8 maal per jaar voor aquarium-, terrarium-, en vijverliefhebbers. 

 

Ondergetekende geeft A.V. Terra Collinaria toestemming om de verstrekte gegevens conform de AVG, waarvan hij op de 

hoogte is gesteld, te gebruiken. Dit inclusief de archivering van de adresgegevens, evt. emailadres, in- en uitschrijfdatum 

lidmaatschap, gemaakte foto’s van aquarium, op feestmiddagen en andere verenigingsactiviteiten. 

Ondergetekende heeft te allen tijde recht van inzage in zijn dossier bij de vereniging en hierin wijzingen in aan te brengen. 

 

O  Ja O  Nee    (Aankruisen wat van toepassing is) 

 

Ondergetekende/ouder of voogd verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging te verlenen aan  

A.V. TERRA COLLINARIA bedragen van zijn bovengenoemde rekening af te schrijven wegens lidmaatschap van  

genoemde vereniging. 

 

Ouder of voogd van   ………………………….  Handtekening: ………………………….. 

 

Datum:    …….-……-……….                                                             Handtekening:  …………………………..  
 

O  A Lid Terra Collinaria  €  39,00 

O B B*-lid €  39,00 

O C Lid Terra Collinaria + lid NBAT (incl. H.A. digitaal) €  55,00 

O D Lid Terra Collinaria + lid NBAT (incl. H.A.digitaal) +  HA** als papieren tijdschrift €  80,00 

O E Jeugdlid (t/m 17 jaar)Terra Collinaria €    5,00 

O F Jeugdlid (t/m 17 jaar)Terra Collinaria + lid NBAT (incl. H.A. digitaal) €  13,00 

O G Jeugdlid (t/m 17 jaar)Terra Collinaria + lid NBAT (incl. H.A. digitaal)+  HA** als papieren tijdschrift €  38,00 

O H (Jeugd)lid in buitenland; voor H.A.** in boekvorm per jaar extra kosten  €    5,00 

O I Huisgenootlid €  15,00 

Naam + voorletters:      Roepnaam: 

Geboorte datum: -   - 

Straat en huisnummer:   

Postcode en plaats:  

Telefoon  Vast:  Mobiel:  

E-mail adres:  

IBAN rekeningnummer:  

Categorie: o Gezelschapsaquarium 

 O Speciaal aquarium  

O zeewateraquarium 

O Paludarium  

O Vijver 

Afmetingen: (LxBxH) : . . . . . . . . . . . .   

 

Filtersysteem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Wie heeft er interesse in een of meerdere van 

onderstaande boeken? 

Gaarne een mailtje of telefoontje naar Nic: 

nicluijten@gmail.com 

06 21361220 
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