
MECCANO GILDE NEDERLAND

Vereniging
voor 

metaalconstructie modelbouw

Het lidmaatschap geeft u de volgende voordelen:

a U krijgt elk kwartaal een aflevering van ons clubblad in full collor met beschrijvingen van 
modellen, incl. afbeeldingen ter ondersteuning van de tekst.

 - Maar ook tips en trucs voor uw nieuwe hobby,
 - Verslagen van recente bijeenkomsten met afbeeldingen,
 - In rubriek: Vraag & aanbod, waar u uw overtollige Meccano-materiaal ten verkoop aan kunt    

bieden, maar ook in veel gevallen onderdelen kunt kopen tegen gunstige prijzen,
 - Overzicht van komende clubbijeenkomsten, exposities in musea en evenementen, incl. locatie  

en openingstijden. 

Exposities zijn in de meeste gevallen gratis of tegen een gereduceerde prijs 
te bezoeken op vertoon van uw lidmaatschapskaartje. 

 
b Tijdens bijeenkomsten is er een ruim aanbod van Meccano-onderdelen, maar ook materiaal van 

andere metaalconstructie systemen door diverse verkopers. 
 Eén ervan is het verkooppunt van het Gilde dat tegen gereduceerde prijzen onderdelen, maar ook 

complete uitrustingen aanbiedt.

c De mogelijkheid uw overtollig Meccano-materiaal te verkopen is op de clubbijeenkomsten 
toegestaan.

d U heeft de mogelijkheid uw modellen aan een groot publiek te tonen.
 
e U heeft te allen tijde gratis toegang tot onze bijeenkomsten.

f Ons Documentatie centrum heeft een grote collectie bouwbeschrijvingen, buitenlandse bladen en 
andere documenten over Meccano en andere constructie systemen. De beheerder is benaderbaar 
via documentatie@meccanogilde.nl 

 
U kunt tegen een geringe vergoeding bij de beheerder kopieën 

opvragen en toegestuurd krijgen. 
(of op afspraak tijdens een bijeenkomst overhandigd te krijgen)

Informatie over de kosten van een lidmaatschap
kunt u vinden op het inschrijfformulier

Meer informatie kunt u vinden op onze Website:

www.meccanogilde.nl
Spreekt het bovenstaande u aan dan kunt u zich 

opgeven als lid door het inschrijfformulier 
op de achterzijde van dit informatieblad in 

te vullen en bij één van de aanwezige 
bestuursleden of functionarissen in te leveren.



         Inschrijfformulier
voor het lidmaatschap van het

MECCANO GILDE NEDERLAND 

Ondergetekende: Condities:

*Naam:

*Adres:

*Postcode:

*Woonplaats:

*Telefoon nummer:

*Geboortedatum:

  E-mail adres:

*IBAN nummer:

geeft zich per 1 januari 20          op als lid van het Meccano Gilde Nederland.

Plaats:           Datum:

Handtekening:

De contributie bedraagt € 50 
per jaar voor volwassenen en 
€ 22 voor jeugd-en gezinsleden.

Voor volwassenen is eenmalig 
inschrijfgeld verschuldigd, ten
bedrage van € 5.
Voor contributie en inschrijf-
geld ontvangt u een factuur.

U ontvangt jaarlijks vier edities 
van het verenigingsorgaan:
Meccano Nieuws

  T.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uw naam, adres en telefoonnummer zullen worden vermeld in de ledenlijst, tenzij u
aangeeft daar geen prijs op te stellen. In dat laatste geval dient u een kruisje in het 
volgende vakje te plaaten.
       Wenst géén vermelding in ledenlijst.

Inschrijfformulier verzenden naar:   Wenst geen vermelding tel.nr. in ledenlijst.   

Ledensecretaris MGN       N.B. E-mail adres en banknummer worden nooit
P. van den Berg                vermeld in de ledenlijst.
Wilgenrand 54      Uw gegevens worden nooit vermeld aan
2203 NH  Noordwijk      derden zonder uw toestemming.

Lidmaatschapsnummer in te
vullen door ledensecretaris:

*BIC nummer:

*Verplicht in te vullen velden.

1982 - 2017

35

jaar

CLS 30-04-2019


