
Achternaam: …………………………………………………………………………………….. 

Voorletters:  …………………………………………………………………………………….. 

Roepnaam: …………………………………………………………………………………….. 

Titulatuur:  …………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………….. 

Adres:  …………………………………………………………………………………….. 

Postcode: …………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats:  …………………………………………………………………………………….. 

Telefoon privé: …………………………………………………………………………………….. 

Telefoon mobiel: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail adres privé: …………………………………………………………………………………….. 

Bank- girorekening: …………………………………………………………………………………….. 

MCD-lichting/jaargang: …………………………………………………………………………………….. 

Werkgever:  …………………………………………………………………………………….. 

Branche:  …………………………………………………………………………………….. 

Functie:  …………………………………………………………………………………….. 

Adres zakelijk: …………………………………………………………………………………….. 

Postcode:  …………………………………………………………………………………….. 

Plaats:   …………………………………………………………………………………….. 

Telefoon zakelijk: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail adres zakelijk: ………………………………………………………………………………….. 

Internetpagina: …………………………………………………………………………………….. 

 Betreft: inschrijfformulier nieuwe leden 

MCD Kennisnetwerk 

t.a.v. Jeroen Hutten 
Rubenslaan 67 II
3582 JD Utrecht

secretarismcd@gmail.com 

www.mastercitydeveloper.nl/alumni 
KvK Delft 24390546 

Rabobank 11.98.54.031 



Commissies 

Ik heb belangstelling voor deelname aan de volgende commissies: 

(voorkeuren aankruisen) 

� Activiteitencommissie 

� Kenniscommissie 

� Mediacommissie 

� Sponsorcommissie 

� Bestuur 

Jaarlijkse bijdrage 

Leden van het MCD Kennisnetwerk betalen een jaarlijkse bijdrage van € 75,- (incl. BTW). Tegelijkertijd 

met het inschrijfformulier dient hiertoe bijgevoegd machtigingsformulier te worden ingevuld.  

Het inschrijf- en machtigingsformulier, voorzien van handtekening, graag zenden aan: 

MCD Kennisnetwerk 

Herma Harmelink 

p/a DHV B.V. 

Economie, Ruimte en Recht 

Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort 

Datum: 

Handtekening: 

MCD Kennisnetwerk 

t.a.v. Jeroen Hutten
Rubenslaan 67 II
3582 JD Utrecht

secretarismcd@gmail.com 

www.mastercitydeveloper.nl/alumniKv 
K Delft 24390546 

Rabobank 11.98.54.031 



 

Betreft: machtigingsformulier nieuwe leden 

              
Gezien de omvang van het MCD Kennisnetwerk is een professionele facturatie noodzakelijk. Om te 

voorkomen dat betalingen open blijven staan en meerdere malen een herinnering moet worden 

verstuurd, hanteren wij een jaarlijkse automatische incasso. Hierdoor verloopt het factureren zowel voor 

de penningmeester als voor de aangeslotene veel efficiënter.   

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan stichting MCD Kennisnetwerk om 

van zijn of haar ondergenoemde (giro-)rekening jaarlijks het lidmaatschapsgeld à 75,- euro af te 

schrijven. 

 

- invullen in hoofdletters - 

 

 

Bankrekeningnummer : ………………………………     

 

Girorekening:   ……………………………… 

 

Naam en voorletters:  ………………………………………………………………  

 
Adres:    ……………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………… 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

Datum:   ……………………………… 

 

 

Handtekening:  ……………………………… 

 

 

 

 

Leden die de bijdrage van hun werkgever vergoed krijgen vragen wij ons privé te machtigen en het 

bedrag vervolgens zelf te declareren bij hun werkgever.  

 

 

 

 

 

MCD Kennisnetwerk 

t.a.v. Herma Harmelink 

Postbus 1132 

3800 BC Amersfoort 

secretarismcd@gmail.com 

www.mastercitydeveloper.nl/alumni

KvK Delft 24390546 

Rabobank 11.98.54.031 
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