Brussel, 01 april 2010

Beste vriend,
Wij danken u voor uw lidmaatschapsaanvraag bij MSC Belgium. Hierna leest u in het kort de voornaamste
principes van de vereniging MSC Belgium:
Deze vereniging heeft tot doel:
 het regelmatig organiseren van vriendschappelijke vergaderingen tussen mannen die dezelfde interesse
hebben in de motorsport en in aanverwante kleding, te weten het dragen tijdens de vrije tijd van kledij
bestaande uit leder, uniform of latex;
 het aanmoedigen tussen de leden met een gemeenschappelijke interesse van een band van solidariteit,
ondermeer ten opzichte van de problematiek over aids ;
 om tussen de leden, alsmede buiten de vereniging om, de principes van tolerantie en respect voor meningen
over materies van politieke, sociale, filosofische of religieuze aard te doen gelden, ongeacht hun origine, in
zoverre dat deze meningen of overtuigingen de mensenrechten respecteren. Bijgevolg ontzegt de vereniging
zich van elke tussenkomst in activiteiten van verschillende filosofische, religieuze, politieke of sociale
bewegingen met uitzondering wat de verdediging aangaat van de mensenrechten, in het bijzonder deze van de
minderheden
De vereniging verenigt mannen met een gemeenschappelijke interesse ongeacht hun taal of oorsprong. Zij heeft
drie officiële talen: het Frans, het Nederlands en het Duits. Hieronder moet worden verstaan dat éénieder zich vrij
mag uiten in zijn moedertaal met dien verstande dat het om één dezer drie voormelde talen gaat.
Op internationaal niveau is de vereniging aangesloten bij ECMC
(European Confederation of Motorcycle Clubs).

Wij houden ons beschikbaar voor verdere vragen naar informatie en hopen u binnenkort regelmatig te
mogen begroeten tijdens onze activiteiten.
Met onze ledergroeten.
Voor de Raad van Bestuur ,

Dimitri De Vreeze
President
E-mail:
mscbelgium@yahoo.com
Web site:
www.mscbelgium.be
Adres: MSC Belgium, BP 699, 1000 Brussels, Belgium
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AANSLUITINGSAANVRAAG
Het formulier moet met 2 pasfoto’s terug gestuurd worden
Ik ondergetekende,
Naam:

…………………….

Voornaam: ………………………

Adres:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Postcode:

…………………….

Stad/Land: ………………………

Geboortedatum:

…………………….

Nationaliteit: ………………………

Telefoon:

…………………….

Fax:

………………………

GSM:

…………………….

Skype:

………………………

E-mail:

…………………….

Website:

………………………

Motor:

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

Wenst post te ontvangen op het thuisadres: JA / NEEN
Voormalig lid van MSC Belgium :

.............. (jaar) tot

.............. (jaar)

Lid van een andere ECMC club ( naam van de club ) :…………………….
Verklaar kennis te hebben genomen van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk MOTOR
SPORT CLUB BELGIUM (MSC Belgium) verschenen in de bijlagen van het Belgische Staatsblad op 25
maart 1999, et solliciteer hierbij mijn aansluiting bij voorgenoemde vereniging.
Opgemaakt te :

…………………….

Datum :………………………

Handtekening (uw handtekening laten voorafgaan door de geschreven woorden
“Gelezen en goedgekeurd’’"):
……………………………………………………………………………
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Toetredingsformaliteiten
Samenvatting
De formaliteiten die je moet vervullen zijn eenvoudig. Er zijn vijf etappes:

Etappe 1
1. het toetredingsformulier invullen en het opsturen naar het adres van de club;
2. twee pasfoto’s toevoegen (één voor je lidkaart en één voor onze archieven).

Etappe 2
Deelnemen aan de activiteiten van MSC Belgium zodat:
 we kennis kunnen maken;
 je je in onze groep kunt integreren;
 je de peters vindt (drie leden van MSC Belgium of twee leden van het Comité) die je
kandidatuur voor de club zullen steunen.
Deze etappe maakt het ons ook mogelijk ons te vergewissen van je belangstelling voor leer,
uniformen, latex, bouwvakkerskledij en voor vriendschap van mannen onder elkaar.

Etappe 3
Zodra we kennis met je hebben gemaakt en de peters bekend zijn die je kandidatuur steunen,
beslissen de leden van de Raad van Bestuur over je lidmaatschap en nodigen je uit de jaarlijkse
bijdrage te betalen (35€).

Etappe 4
Na ontvangst van je lidmaatschapsbijdrage sturen we je lidkaart van MSC Belgium/ECMC toe,
samen met de kentekens van MSC Belgium en ECMC. Dan kun je ten volle profiteren van alle
voordelen van het lidmaatschap van onze club.

Laatste etappe
Je zult worden uitgenodigd op een van onze verwelkomingsavonden voor nieuwe leden waar we
je toetreding tot MSC Belgium zullen vieren.
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