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INSCHRIJFFORMULIER 
LIGHTNING CLUB VAN 100 

 
Fantastisch dat je, je wilt inschrijven voor de Lightning Club van 100! Steun de club door het invullen, 
ondertekenen en inleveren van dit formulier en betaal het benodigde bedrag.  
 
Wanneer je lid wordt, wordt je naam op het Lightning Club van 100 erebord vermeld. Hieronder kun 
je aangeven welke naam dit mag zijn (eigen naam, bedrijfsnaam, familienaam e.d. Uiteraard worden 
de namen door het bestuur van Lightning Leiden op discretie getoetst).  
 
Heb je het formulier volledig ingevuld en ondertekend? Scan het formulier dan en stuur deze naar 
penningmeester@lightningleiden.nl. Een afgedrukt exemplaar inleveren mag natuurlijk ook. Dit kan 
in het clubhuis bij de bar bij Karin Beij. Vergeet niet het benodigde bedrag over te maken op 
onderstaand rekeningnummer. 
 
NAAM: 
 
ADRES: 
 
POSTCODE: 
 
PLAATS: 
 
TELEFOONNUMMER: 
 
E-MAILADRES: 
 
NAAM VOOR OP HET LIGHTNING CLUB VAN 100 EREBORD: 
 
DATUM: 
 
AANTAL ZETELS (à € 100,- per stuk)*:         
 
TOTAAL BEDRAG: €  
 
RABO BANK: 32.25.90.167 
IBAN: NL04 RABO 0322 5901 67  
 
NAAM + HANDTEKENING VOOR INSCHRIJVING: 
NAAM:________________________________________________HANDTEKENING:_______________ 

Lightning Leiden 

bestuur@lightningleiden.nl 

Postbus 2068, 2301 CB Leiden 

www.lightningleiden.nl 
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Met het invullen, ondertekenen en inleveren van dit formulier ga je akkoord met een lidmaatschap 
voor één kalenderjaar beginnend vanaf het moment van ontvangst van betaling door Lightning 
Leiden. Daarnaast ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden van de Lightning Club van 100. 
 
Gedurende een ingeschreven kalenderjaar kan een lid van de Lightning Club van 100 zich niet 
uitschrijven. Het bestuur van Lightning Leiden is ten alle tijden gerechtigd om hier naar eigen inzicht 
van af te wijken. 
 
De gekozen naam van het lid van de Lightning Club van 100, welke op het erebord geplaatst zal 
worden, zal te allen tijden worden getoetst op discretie en passelijkheid door het bestuur van 
Lightning Leiden. In het uiterste geval zal het inschrijvende lid van de Lightning Club van 100 worden 
gevraagd een andere naam te kiezen. Het bestuur van Lightning Leiden zal hierbij te allen tijden een 
motivering aantonen. 
 
* Iedereen mag vanaf € 100,- zoveel doneren als hij of zij wenselijk vindt. Echter, kan men maximaal 
drie zetels verkrijgen. Dit om de democratische werking van de Lightning Club van 100 te 
waarborgen. 
 
Zodra de betaling door Lightning Leiden is ontvangen, ben je officieel lid van de Lightning Club van 
100. Vanaf dat moment mag je, jouw zetel inzetten bij de eerstvolgende Lightning Club van 100 
bijeenkomst. Lightning Leiden zal jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 
Ieder Lightning Leiden lid (inclusief Lightning Club van 100 leden) is gerechtigd een investeringsdoel 
te opperen. De investeringsdoelen dienen voor een vooraf vastgestelde datum en tijdstip ingediend 
te worden. Het idee dient minstens schriftelijk aan het bestuur van Lightning Leiden te worden 
gecommuniceerd en gepresenteerd. Vervolgens zal het bestuur van Lightning Leiden het 
investeringsdoel verspreiden onder alle leden van de Lightning Club van 100. Indien wenselijk zal het 
investeringsdoel tevens gepresenteerd worden aan de leden van de Lightning Club van 100. De 
eerstvolgende bijeenkomst van de Lightning Club van 100 zal gestemd worden op de ingezonden 
investeringsdoelen.  
 
Na ieder ingeschreven kalenderjaar zal je als lid van de Lightning Club van 100 worden benaderd om 
je wederom in te schrijven voor het volgende jaar. Indien je dit niet wenst is het mogelijk om je uit te 
schrijven. In de betreffende e-mail of brief wordt aangegeven hoe en voor wanneer je, je kunt 
uitschrijven. Er is een tijdige reactie vereist om je succesvol uit te schrijven. 
 
Voor vragen kun je altijd terecht bij Karin Beij, penningmeester Lightning Leiden. 
E-mail: penningmeester@lightningleiden.nl 
 
 
 


