
Vereniging Taqwa Culemborg 
Ridderstraat 19
4101BJ Culemborg

Tel. : +31(0)620811963
E-Mail: info@taqwa.nl

KvK: 40156821
IBAN: NL91RABO0145230600

1 NAW GEGEVENS: 2 Lidnummer:

Voornaam: Man Vrouw

Achternaam:

Straat: Nr.:

Postcode: Plaats:

Geboortedatum: Dag Maand Jaar

Telefoon:

E-mail:

Bankrekening (IBAN):

3 Shart / Contributie: -€ / Jaar

4
4.1 Aankoop locatie 600,00€           *
4.2 Nieuwbouwproject 2.500,00€        *

Totaal donatie lid 3.100,00€        *

5 Reeds betaald: Toelichting:
Bijdrage € 600 -€
Bijdrage € 2.500 -€
Goud donatie -€
Aankoop meters -€
Overig -€
Reeds betaald -€

6 Nog te betalen: 3.100,00€        

7 Betaalwijze:
Termijnen Contant Pin Bank Machtiging

Shart
Hoofdelijk omslag
Overige donaties

8 Belofte aan Allah voor uiterste betaaldatum: …..... - …..... 20........

Datum:

…………………......…………….

Hierbij verklaar ik, mij te willen verbinden aan de vereniging en conformeer ik mij aan de de statuten en de reglementen van de 
vereniging. 

Het inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij de secretariaat. 
Na het besluit van het bestuur zal zowel het lidmaatschap, het type lidmaatschap en de daarbij behorende voorwaarde door het 
secretariaat worden teruggekoppeld.

Naam: Handtekening:

Eenmalige bijdrage per lid / hoofdelijke omslag: 

INSCHRIJFFORMULIER VERENIGING TAQWA CULEMBORG 



Vereniging Taqwa Culemborg 
Ridderstraat 19 
4101BJ Culemborg 

Tel. : +31(0)620811963 
E-Mail: info@taqwa.nl 

KvK: 40156821 
IBAN: NL91RABO0145230600 

TOELICHTING INSCHRIJFFORMULIER 

In dit document vind je een toelicht op het inschrijfformulier voor de Vereniging Taqwa Culemborg. 

ALGEMEEN: 
De vereniging kent een aantal type leden zoals omschreven in de statuten en de reglementen. Namelijk, Algemeen lid, Begunstigd lid of 
Donateur. Na de inschrijving bepaalt het bestuur welke van de criteria op jou van toepassing is en welk lidmaatschap daarbij hoort.  

Artikel 9 uit de reglementen: Rechten 
Ieder lid en donateur van de vereniging heeft een aantal rechten verkregen door zijn/ haar lidmaatschap of bijdrage als donateur van de 
vereniging. In onderstaande tabel volgen een aantal niet limitatieve rechten: 

Rechten Gewoon Lid Begunstigd Lid Donateur 
1 Stemrecht tijdens een Algemene Ledenvergadering ✓ ✗ ✗
2 Toetreden tot het bestuur ✓ ✗ ✗
3 Zitting in een Commissie ✓ ✓ ✗
4 Verkrijgen van een ledenpas ✓ ✓ ✗
5 Toegang tot de gebedsruimtes ✓ ✓ ✓
6 Ontvangen van informatie vanuit de vereniging ✓ ✓ ✓
7 Gereduceerd tarief voor activiteiten ✓ ✓* ✓*
8 Gereduceerd tarief voor faciliteiten ✓ ✓* ✓*
9 Overleggen met en uitnodigen van de Imam ✓ ✓* ✓*

✓*  Dit hangt af van de toelating door het bestuur.

Artikel 12 Contributie (Shart ) 
De liquide middelen van de vereniging worden onder andere door het opleggen van een contributie  bij elkaar gebracht. Jaarlijks voor de 
jaarvergadering stelt het bestuur de contributie vast. Deze wordt dan mede gedeeld in de jaarvergadering van de vereniging. Indien de 
contributie verschilt ten opzicht van het jaar daarvoor dient het bestuur deze fluctuatie te onderbouwen. Onderstaande tabel bevat de 
gekende vormen van contributie. Teves zijn voor de volledigheid ook de vormen van donaties/giften er aan toegevoegd om in aanmerking te 
komen voor de titel donateur. 

LID SHART CONTRIBUTIE /JR (€) 

Gewoon Lid € 120,- 
Begunstigde leden _ 0 – 5 jaar € 10,- 
Begunstigde leden _ 6 – 10 jaar € 20,- 
Begunstigde leden _ 11 – 14 jaar € 35,- 
Begunstigde leden _ 15 – 17 jaar € 50,- 
Begunstigde leden _ 18 – 26 jaar € 100,- 
Vrouwelijk lid >26 jaar € 120,- 

DONATEUR GIFT/JR (€) 

Donateur – 01 > € 50,- < 100,- 
Donateur – 02 > € 100,- < 500,- 
Donateur – 03 > € 500,- 

INSCHRIJFFORMULIER 
1 Uw NAW gegevens vormen de basis voor een inschrijving in de ledenadministratie. Dit is een verplicht veld. Zonder deze 

gegevens kunnen wij jou niet opnemen in onze administratie.  
2 Het Lidnummer wordt door het bestuur bij inschrijving toegekend. 
3 Jaarlijkse contributie. Wordt periodiek door het bestuur vastgesteld. Te voldoen voor 1 juni. 
4 In verband met het nieuwbouwproject van onze verenigingsgebouw/moskee aan de Multatulilaan 2, hebben  de leden bij de 

Algemene Ledenvergadering de volgende eenmalige bijdragen (donaties) vastgesteld, zie ook reglement artikel 13. Dit zijn 
verplichtingen die gelden voor alle leden en toekomstige leden. Indien leden zich uitschrijven voor het voldoen van een van deze 
verplichten (anders dan overleiden) dan blijven de gestelde bijdragen als schuld staan.  
Indien ze zich later weer inschrijven zullen deze verplichtingen eerst voldaan moeten worden.  

4.1 Indien je voor 1 januari 2017 ongehuwd was, of jonger was dan 27 jaar dan is de € 600,- geen verplichting, maar een vrijwillige 
bijdrage.   

4.2 Het bedrag van € 2.500,- Is enkel een verplichting voor Gewone leden en Begunstigde leden die gehuwd zijn een leeftijd hebben 
van 27 jaar of ouder.  
Mocht je al lid zijn en je wordt 27 jaar of je gaat huwen dan wordt het voldoen van dit bedrag ook voor jouw een verplichting.  

5 Alle donaties die je reeds gedaan hebt vanaf 29 januari 2017 worden afgetrokken van de bedragen zoals bepaald bij punt 4. 
6 Het bedrag aan verplichtingen zoals bedoeld bij punt 4 wat je na de inschrijving nog moet voldoen. 
7 Je kunt zelf aangeven in hoeveel termijnen je, je verplichtingen zult voldoen. Indien een andere betalingsregeling gewenst is, 

meld dat dan bij het bestuur.  
8 Wanneer je denkt/verwacht alle verplichtingen te hebben voldaan. 

Voor verdere vragen en toelichting, neem gerust contact met het bestuur. Wij staan je graag te woord. 

mailto:info@taqwa.nl



