KONINKLIJKE UNIE VAN DE BELGISCHE ZENDAMATEURS
Vereniging zonder winstbejag - Lid van de IARU

Dit formulier uitsluitend
sturen naar
UBA-ADMINISTRATIE
Claude van Pottelsberghe ON7TK
Bruggesteenweg 77
8755 Ruiselede

UBA-TOETREDINGSFORMULIER

(in blokletters a.u.b.)
NAAM :

VOORNAAM :

Tel. :

ADRES :

-

Nr :

Bus :

POSTNUMMER :

GEMEENTE :

PROVINCIE :

NATIONALITEIT :

GEBOORTEDATUM :

UBA-SECTIE :

ROEPNAAM :
(indien gelicentieerd)

ANDERE ROEPNAMEN:
(ook buitenlandse)

EMAIL:

De persoonlijke gegevens die u mededeelt worden bijgehouden in een bestand dat door de UBA beheerd wordt. Ze zijn bestemd voor de
ledenadministratie, de verzekering, de QSL-dienst, het abonnement op CQ-QSO en de diensten waarvan de leden genieten. U hebt het recht van
toegang tot uw persoonlijke gegevens en u mag ze op ieder moment wijzigen (Wet van 8/12/1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
Voor minderjarigen is de toelating en de handtekening van één van de ouders of van de voogd verplicht.
Voor het ouderlijke akkoord (naam): ....................................................................................... Handtekening: ....................................................
Ik stort de som van ............. Euro op de rekening BE03 0013 0740 3584 - GEBABEBB van de UBA vzw, Drukpersstraat 4, 1000 Brussel.
Voor de overschrijving gebruik ik de rekening op naam van .................................................................................................................................….
Ik geef de UBA toelating mijn naam en adres, evenals mijn (huidige en/of toekomstige) roepnaam van radioamateur, te publiceren in de lijst van de
radioamateurs van België en deze gegevens mede te delen voor publicatie in de internationale lijst van de radioamateurs (Callbook).
Datum: .......... / ........................... / 20........

Handtekening ...............................................................
(Schrijven “Gelezen en goedgekeurd”, dagtekenen en ondertekenen)

ALGEMENE MEDEDELINGEN
* Het jaarlijks lidgeld geeft recht op een abonnement op het maandelijks tijdschrift CQ-OSO, uitgegeven door de UBA.
* Een luisternummer of ‘ONL’-nummer wordt u toegewezen indien u geen houder bent van een vergunning van de 5
afgeleverd door het BIPT.

de

categorie (radioamateur),

* Bij betaling van het lidgeld bent u verplicht om een UBA-sectie te kiezen. Kies bij voorkeur voor een sectie die dicht bij uw woonplaats is gelegen.
* De UBA verleent het lidmaatschap tegen verminderd tarief aan de permanent fysisch gehandicapten, gedomicilieerd in België, met een blijvende
invaliditeit van minstens 66%, toegekend volgens de geldende normen bij de officiële instellingen. Daarvoor moeten de betrokkenen een fotokopie
indienen van het laatste officieel attest, dat het percentage van de toegekende invaliditeit bevestigt. De verminderde bijdrage geeft recht op een
abonnement op het maandelijks tijdschrift van de UBA.
LIDGELDEN
De bijdrage geldt voor twaalf maanden, te rekenen vanaf de maand na ontvangst van de betaling.
€ 45,00

voor een werkend (ON 1 tot 9) of een toetredend (ONL) lid dat meer dan 21 jaar oud is, met een abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.

€ 29,00

voor een werkend (ON 1 tot 9) of een toetredend (ONL) lid dat minder dan 21 jaar oud is, met een abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.

€ 26,00

voor een werkend (ON 1 tot 9) of toetredend (ONL) lid, tweede lid van een zelfde gezin, voor zover woonachtig onder hetzelfde dak,
zonder abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.

€ 15,00

voor een werkend (ON 1 tot 9) of toetredend (ONL) lid, derde of volgend lid van een zelfde gezin, voor zover woonachtig onder
hetzelfde dak, zonder abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.

€ 29,00

voor een permanent fysisch gehandicapte (66 % of meer), met abonnement op het tijdschrift CQ-QSO.

€ 50,00

voor een lid wonend in het buitenland; het tijdschrift CQ-QSO wordt verstuurd aan het gewone posttarief of uitzonderlijk per luchtpost.

De hierboven vermelde bedragen kunnen steeds worden aangepast, bij beslissing van de Raad van Beheer van de UBA en zonder voorafgaande
verwittiging noch vergoeding van de UBA.
Wij danken u,

De verantwoordelijke voor de ledenadministratie UBA.

