
Geachte inwoner,

Plaatselijk Belang is een klankbord voor alle inwoners van 
Mariënheem. PB is actief door het beleggen/bijwonen van 
vergaderingen en/of bijeenkomsten, het inspreken en doen van 
aanbevelingen in diverse projecten en plannen op velerlei gebied. Op 
deze wijze zet het Plaatselijk Belang zich in voor de leefbaarheid van 
ons dorp.

Om u van informatie te voorzien hebben we de M(ar iënheemse) 
I(nformatie) K (rant) en M(ar iënheem) O(n)L (ine). Zo kunnen wij en alle 
andere verenigingen de informatievoorziening in gedrukte en digitale 
vorm verzorgen.Als inwoner van Mariënheem wilt u ver tegenwoordigt 
worden en wilt u graag goed geïnformeerd worden. Wordt  daarom 
lid van het Plaatselijk Belang. De f inanciële middelen zijn beperkt 
derhalve vragen wij een jaarlijkse bijdrage aan de inwoners van 
Mariënheem.  
 
De opbouw van de bijdrage is: Lidmaatschap PB en de digitale MIK (via 
Marienheem Online.nl  € 10,-. Lidmaatschap PB en de gedrukte MIK 
€ 20,- Wilt u l id worden van het plaatselijk belang in Mariënheem? Vul 
dan uw gegevens in op de achterzijde van dit formulier.



OPGAVE      
         LIDMAATSCHAP 

 
MACHTIGING 
 
 Ondergetekende   
 
 Adres    
 
 Postcode    
 
 Woonplaats    

 E-mail     
 
Meldt zich aan als lid van Plaatselijk Belang Mariënheem en 
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Plaatselijk 
Belang Mariënheem om jaarlijks een bedrag af te schrijven van: 
 
      €10,00  (lidmaatschap P.B. Mariënheem/digitale MIK) 
 
      €20,00  (lidmaatschap P.B. Mariënheem/gedrukte MIK) 
 
 Bankrekening (IBAN): 
 
 Datum:    Handtekening:  
  
Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het bedrag 
storneren (terug laten boeken). Als u gaat verhuizen of als u de 
machtiging stop wilt zetten, dan meldt u zich af bij PB. Als u lid 
wordt gaat dit per 1 januari in, de betaling zal in november van 
het lopend jaar plaatsvinden. Mocht u nog vragen hebben over het 
bovenstaande dan kunt u hierover contact met een van de  
bestuursleden opnemen. 
 
Wij danken u voor  uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Plaatselijk Belang MARIËNHEEM 


