OCD-foreningen
Patientforening for personer der lider af tvangshandlinger og tvangstanker og for deres pårørende.

Sendes til:
OCD-foreningen
Julius Bloms Gade 17, kld. Tv.
2200 København N
Årligt kontingent:
Personligt medlemskab 200 Kr.
Familiemedlemskab (første familiemedlem) 200 Kr.
Familiemedlemskab (efterfølgende familiemedlemmer i samme husstand) 50 Kr.
Støttemedlemskab 100 kr.
Ved personligt medlemskab modtager du medlemsbladet OCD-Nyt, du kan deltage i
medlemsmøder, støttegrupper, foredragsaftener, generalforsamlinger og andre aktiviteter
under OCD-foreningen.
Et personligt medlemskab koster 200 kr. om året.
Ved familiemedlemskab modtager I medlemsbladet OCD-Nyt, I kan deltage i
medlemsmøder, støttegrupper, foredragsaftener, generalforsamlinger og andre aktiviteter
under OCD-foreningen. Ved familiemedlemskab udsendes ét sæt materiale (OCD-Nyt og
ekstrainformation) pr. gang.
Et familiemedlemskab koster 200 kr. om året for første familiemedlem og 50 kr. for hver
efterfølgnde familiemedlem. For eksempel koster et familiemedlemskab med 2
medlemmer 250,- kr., 3 medlemmer 300,- kr. osv..
Ved støttemedlemskab modtager du kun medlemsbladet OCD-Nyt.
Hvis du ikke ønsker at modtage medlemsbladet OCD-Nyt bedes du venligst skrive det.
Et støttemedlemskab koster 100 kr. om året.

Bemærk:
Behandling af indmeldelse kan tage op til 14 dage, fordi arbejdet udføres af frivilige I
deres fritid. I ferieperioder kan det godt tage lidt længere tid, hvis den ansvarlige er
bortrejst.
Skulle det ske at du ikke har hørt fra os efter 14 dage bedes du venligst ringe eller skrive til
os.
Med venlig hilsen
OCD-foreningen

Julius Bloms Gade 17, kld. tv., 2200 Kbh. N; tlf.: 7020-3091;
E-mail: kontakt@ocd-foreningen.dk; www.OCD-foreningen.dk; Giro 1-663-4751

OCD-foreningen
Patientforening for personer der lider af tvangshandlinger og tvangstanker og for deres pårørende.

Indmeldelsesblanket
Jeg / vi ønsker at tegne (sæt kryds):
Personligt medlemskab
Familiemedlemskab (fælles husstand)
Støttemedlemsskab

Udfyldes med blokbogstaver
Navn:

OCD-ramt

Navne:

Pårørende

Navn:

Støttemedlem

Adresse:
E-mail:
Tlf.nr.:
Jeg / vi bor i :

AMT.

Fødselsår for OCD-ramt :
Kryds af :
Jeg / vi er OCD-ramt
Jeg / vi er Pårørende til OCD-ramt

Dato

Barn

Voksen

Barn

Voksen

Underskrift__________________________________
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