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Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek is een mix van ambitieuze, ervaren, bevlogen, betrokken 
mannen en vrouwen die samen een nieuwe politieke partij vormen. Een partij voor jong en oud. 
Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek is een sociaal - democratische lokale partij. Dat betekent dat we 
niet belemmerd of afgeremd worden door de landelijke standpunten van een partijtop in Den Haag 
maar beslissingen kunnen nemen puur in het belang van de gemeente Laarbeek en haar inwoners. 
Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek neemt beslissingen met gezond verstand en door in overleg te 
gaan met inwoners. En die inwoners weten het beste welke problemen er spelen in hun dorp of wijk 
en wat er nu eindelijk eens aangepakt moet worden. Vaak zijn dat hele praktische zaken. Daar zijn 
geen grote beleidsstukken voor nodig, maar “gewoon doen”. 

Ben je overtuigd? Kom in actie en sluit je aan bij onze partij. 
 
Meedoen kan op de volgende manieren 

• Als aspirant-lid, lid-donateur of donateur. 
• Als vrijwilliger bij lokale activiteiten. 

 

Word aspirant-lid of lid-donateur  

• Als aspirant-lid ontvangt u de gebruikelijke uitnodigingen voor ledenvergaderingen en mag u aan de 
discussies deelnemen en heeft u wel adviesrecht maar geen stemrecht.  

• Voor € 12 per jaar bent u al lid van onze partij. De contributie wordt voor de resterende maanden 
van het jaar naar rato berekend.  

• Gezinsleden die wonen op hetzelfde adres betalen voor één lidmaatschap slechts € 20 per jaar. 
• Het staat u natuurlijk vrij meer over te maken dan de jaar contributie. 
• We beschouwen wat u meer betaalt dan de jaar contributie, als een donatie. 
• Als u lid wordt onderschrijft u hiermee onze Statuten en ons Huishoudelijk reglement 

 
Word donateur 

• Een donateur is geen lid, maar steunt onze partij met (een) financiële bijdrage(n). 
• Donateurs staat het uiteraard vrij de hoogte van hun bijdrage en hoe vaak men doneert zelf te 

bepalen. 
• Ook donatie(s) gericht op het ondersteunen van onze verkiezingscampagne worden bijzonder op 

prijs gesteld. 
  
Vragen over het lidmaatschap? Die beantwoorden we natuurlijk graag! U kunt ons bereiken 
via info@ouderenappelhvl.nl 
 
Wat moet u doen om lid te worden? 
Vul onderstaand contactformulier in en mail of stuur het naar het secretariaat van Ouderen Appel – 
Hart voor Laarbeek. secretaris@ouderenappelhvl.nl of Roeklaan 6a 5737PD Lieshout. U ontvangt dan 
een bewijs van inschrijving van het secretariaat van Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek.  

Zodra uw contributie is ontvangen op de rekening van Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek, bent u 
lid.  
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Vul hieronder uw gegevens in om lid te worden. * Zie privacy beleid  

Ik word 
0 Aspirant-lid  
0 Lid 
0 Lid-donateur 
0 Donateur 
0 Vrijwilliger 
 
Aanspreekvorm 
O De heer     
O Mevrouw 
 
Voornaam …………………………………   Tussenvoegsel    …………………………… 
 
 
Initialen ………………………………..   Achternaam    ……………………………. 
 
 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)         …………………………………………  
 
 
Straatnaam …………………………………   Huisnummer ……Toevoeging  …….. 
 
 
Postcode ………………………………..   Woonplaats   ……………………………… 
 
 
Telefoonnummer……………………………. 
 
 
E-mailadres ……………………………… 
 
 
BETAALWIJZE 
Ik ga akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van mijn bankrekening 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Ten name van: ……………………………………… 

IBAN-nummer ……………………………………. 

 


