AANMELDINGSFORMULIER VUGHTSE WOONCOÖPERATIE
Hierbij vraag ik het lidmaatschap aan van de vereniging Vughtse Wooncoöperatie. Ik
heb kennis genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging (zie website www.vwc-habitat.nl).
Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de wachtlijst, verstrek ik u de
volgende gegevens:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Woonplaats
Adres
Huisnummer
Postcode
E-mail
Telefoon thuis
Telefoon mob.

Ik woon wel/niet* samen, zo ja met:
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum:
Handtekening:

TOELICHTING
Bij toewijzing van een plaats op de wachtlijst gelden uitsluitend de volgende criteria:
a. Leeftijd
b. Woonachtig en ingeschreven in gemeente Vught
c. Duur van de inschrijving bij VWC
d. Sociale binding/spijtoptanten/familierelaties
e. Scheefwoners
f. Vervullen functies binnen de Vereniging
Als u momenteel buiten Vught woont, dan kunt u een beroep doen op het criterium d.
Sociale binding/spijtoptanten/familierelaties. Om te kunnen beoordelen of u daarvoor
in aanmerking komt, hebben we uw motivering nodig. Wilt u die bij deze aanvraag
voegen?
Scheefwoners zijn zij, die een sociale huurwoning bewonen, terwijl zij daarvoor een
te hoog inkomen hebben. Bij aanmelding moeten zij opgeven of zij huurder zijn van
een sociale verhuurder onder vermelding van die verhuurder. Het bestuur is
gemachtigd bij de verhuurder na te gaan of er sprake is van scheefwonen.
U kunt uw aanmelding sturen naar de Vughtse Wooncoöperatie t.a.v. Koos van der
Zouwe, Wederiksingel 2, 5262 DE Vught. U kunt ook een scan of foto mailen naar
vughtsewooncooperatie@gmail.com.
De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt € 25. Nieuwe leden betalen
bovendien een eenmalige bijdrage van € 35.
De jaarcontributie en de eenmalige bijdrage kunt u dan betalen op rekeningnummer
(IBAN) NL59 RABO 0333 9104 35 t.n.v. Vughtse Wooncoöperatie Habitat onder
vermelding van: Contributie en eenmalige bijdrage.
Nadat uw aanmelding en uw jaarcontributie plus bijdrage is ontvangen, ontvangt u
uw bewijs van inschrijving als lid van de VWC, alsmede uw plaats op de wachtlijst.

