
Toetredingsformulier Burger 

Scan dit formulier of neem er een (leesbare) foto van en verzend het naar :  info@zinne.brussels 
Of via brief naar : Financité, la Zinne, rue Botanique 75, 1210 Bruxelles  
Of geef dit formulier rechtstreeks aan de contactpersoon van uw lokale entiteit binnen de Zinne ! 

De Zinne vzw 

Toetredingsformulier tot de Zinne voor burgers 
 

 
 

Ik, ondergetekende ( voornaam, naam) :     

met als adres : 

gedomicilieerd in de gemeente (stad) :           

vraag tot toetreden aan de vzw ‘De Zinne’ voor het jaar…….... en bevestig hiermee dat ik haar 

waardencharter onderschrijf. Ik engageer me om de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (15€ is het 

vooropgestelde bedrag) te storten op de rekening van de vzw. 

De lidmaatschapsbijdrage moet binnen de 15 dagen gestort worden op de rekening van de vzw 

met als vermelding “LIDMAATSCHAP BURGER + jaar”. 
De Zinne Complementaire Munt - BIC : GKCCBEBB - IBAN : BE09 0689 3341 4657  

Datum & Plaats                          Naam, Voornaam 
en Handtekening  

De VZW De Zinne bestaat uit burgers en dienstverleners die de Zinne willen ingang doen vinden en gebruiken 
als lokale en complementaire munt ten aanzien van de Euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Het is een plek voor ontmoeting en dialoog tussen burgers en dienstverleners. Elke algemene vergadering van 
de VZW zullen de ‘leden burgers’ en de ‘leden dienstverleners’ samen overleggen en beslissen wat volgens hen 
de beste manier is voor de uitbouw van de Zinne en dit volgens de waarden en doelstellingen die vastgelegd 
zijn in het Charter van De Zinne. 
 
Door lid te worden van ‘De Zinne vzw’: 

 Geef ik aan meer te willen zijn dan een gewone gebruiker van de Zinne ; 
 Heb ik het recht om regelmatig geïnformeerd te worden over de activiteiten van de vereniging 

waaraan ik kan deelnemen om na te denken over de Zinne en hoe haar gebruik te bevorderen; 
 Heb ik recht tot deelname aan alle Algemene Vergaderingen : 
 Waar ik mijn bemerkingen en voorstellen kan inbrengen, deze van de andere leden beluisteren en in 

gesprek gaan met elkaar 
 Waar ik deelneem aan de besluitvorming en gebruik maak van mijn stemrecht. Elk lid beschikt over 

een een evenwaardige stem,  
 Heb ik het recht om mij kandidaat te stellen als lid van de Raad van bestuur; 
 Engageer ik mij om de statuten van de VZW te respecteren en haar (eventueel) huishoudelijk 

reglement) 
 Engageer ik mij om de jaarlijkse bijdrage van 15€ betalen. Het niet betalen van de bijdrage leidt tot 

het vervallen van mijn stemrecht in de Algemene Vergadering die dit ook kan aangrijpen om mij als 
ontslagnemend te beschouwen. 

 Ik heb het recht om op elk ogenblik ontslag te nemen uit de Algemene Vergadering. 


