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Vereniging 

Gouden-Kruisdragers 
Vierdaagse

Vierdaagse Nijmegen 

Inschrijfformulier 
Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse

Naam    m / v *

Voorletters Roepnaam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

 Ik ontvang het twee maal per jaar verschijnende magazine GOUD! bij voorkeur digitaal per e-mail.

 Ik word per direct lid.       Ik word vanaf  januari  lid met alleen een wandelvoordeelpas.

 Ik word vanaf  januari  lid met het volledige pakket (voordeelpas, bondsblad en jaargids).

Aantal keren Vierdaagse voltooid

IBAN BIC nummer

Ben je via een andere vereniging al lid van de KWBN, blijf je dat in  en betaalt die andere vereni-

ging voor jou de afdracht aan de KWBN? 

Vul dan hier je KWBN nummer in

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging Gouden 
Kruisdragers Vierdaagse om van bovengenoemde rekening de contributie af te schrijven 
(€ ,- in , € ,- /€ ,- in  of € ,- voor KWBN-leden in ).

Plaats Datum

Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit inschrijfformulier voldoende gefrankeerd versturen naar:
G. Aarts, Derde Morgendreef ,  NK  ’s-Hertogenbosch.



Als je nu lid wordt, kun je gebruik maken van onze introductie-
aanbieding: je betaalt dan slechts € ,- tot  januari !*
*               Lidmaatschap KWBN gaat in op  november. Als je al KWBN lid bent en blijft van een andere vereniging, 

vermeld dan je lidnummer op het inschrijfformulier: je betaalt dan in  slechts de contributie van € ,- 

van de Gouden-Kruisdragers.

 Lustrumbeloning voor de 

e voltooide Vierdaagse

Badge als welkomstcadeau 

voor nieuwe leden

Het behalen van het gouden Vierdaagsekruis 

is weggelegd voor slechts een kleine groep 

wandelaars die de Vierdaagse voor de tiende 

keer hebben voltooid. Als Gouden-Kruisdrager 

kun je nu lid worden van de Vereniging Gouden-

Kruisdragers Vierdaagse. Sluit je snel aan bij 

onze ruim . leden in binnen- en buitenland!

Wat doet de vereniging?
De vereniging behartigt de belangen van haar 

leden. Dit doen wij door alle ontwikkelingen 

rond de Vierdaagse nauwkeurig te volgen en 

hierover in dialoog te blijven met het bestuur 

van Stichting DE DAAGSE. Zo hebben wij 

geadviseerd bij routewijzigingen, verande-

ringen van startlocatie en de totstandko-

ming van het limiteringsprotocol.

Waarom lid worden?
Dankzij uitstekende contacten met 

het bestuur van Stichting DE DAAGSE 

kunnen wij je het allerlaatste nieuws 

rondom de Vierdaagse brengen. 

Dit doen wij via onze website 

Ledenadministratie: 
G. Aarts, Derde Morgendreef ,  NK  ’s-Hertogenbosch, 
E-mail: ledenadministratie@goudenkruisdragers.nl 

Profi ciat! Je bent in het 

bezit van een Gouden 

Vierdaagsekruis. Je hebt 

daarvoor  keer de 

Vierdaagse Nijmegen 

met succes voltooid, een 

enorme prestatie! 

Proficiat! 

www.goudenkruisdragers.nl

www.goudenkruisdragers.nl en het twee 

maal per jaar verschijnende magazine GOUD!. 

Daarnaast ben je als lid van de Vereniging 

Gouden-Kruisdragers automatisch lid van de 

KWBN. Hierbij heb je de keuze uit:  

•  lidmaatschap van € ,- met alleen een wandel-

voordeelpas waarmee je korting krijgt op alle   

KWBN wandeltochten, waaronder een korting 

op de Nijmeegse Vierdaagse (€ ,- in );

•  lidmaatschap van € ,- met de voordeelpas, 

het bondsblad Wandel.nl vijf keer per jaar 

 in de brievenbus alsmede de wandel.nl 

evenementen jaargids met alle wandeltochten.

Contact met medelopers
Als lid heb je volop de gelegenheid mede-Gouden-

Kruisdragers te ontmoeten. Wij organiseren:

•  een feestelijke bijeenkomst in Nijmegen op 

de maandag voor de Vierdaagse, waarbij de 

marsleider van de Vierdaagse aanwezig is en 

een toespraak houdt;

•  meeting points tijdens alle dagen van de 

Vierdaagse;

•  een jaarlijkse reünie in september waar 

nagepraat kan worden over de afgelopen 

Vierdaagse;

• minimaal één ‘Powered by GKD’ wandeltocht 

als ontmoetingsmoment voor leden;

•  een algemene ledenvergadering in het 

voorjaar.

Natuurlijk zijn wij ook op facebook te vinden: 

www.facebook.com/groups/goudenkruisdragers

Badge en lustrumbeloning cadeau 
Als welkomstcadeau ontvang je als nieuw lid een 

Gouden-Kruisdagers badge voor op je rugzak. 

Ook krijg je ieder lustrum (e, e, etc.) een gratis 

lustrumbeloning. Deze zijn uniek en uitsluitend  

voor leden van onze vereniging. 

Introductieaanbieding
Wij nodigen je van harte uit lid te worden 

van onze vereniging! Dit kan heel eenvoudig 

via www.goudenkruisdragers.nl, of door het 

ingevulde inschrijfformulier op de achterzijde van 

deze folder voor  oktober  op te sturen naar 

de ledenadministrateur. De contributie wordt 

automatisch geïncasseerd. 


