
                                                                     
 

       The B a l k a n    M u s l i m    S o c i e t y                                                       Shoqata e Muslimanëve të Ballkanit 

                              DRITA                                                                                                                DRITA 
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                     4 Park Road, LONDON, NW4 3QB. Tel:020 36325679,   http://www.bms-drita.com, E: bms-drita@hotmail.co.uk 

Registred Charity No. 1139054 - Not for Profit Company No. 7185275 

Nr:_____ 
 

MEMBERSHIP FORM / FLETËANËTARËSIMI 
 
 

Name/Emri:     _______________________________  Gender/Gjinia:      M     /     F 

  

Address/          _______________________________  Status/Statusi martersor:   Married / Single 
Adresa:            

                       _______________________________  Date of Birth/Datëlindja: ___________ 

         

Town/Vendi      _______________________________  Joining Date: ____/ ____/ 201__  

    

Post Code:       _______________________________  Email: _______________________________ 

    

Tel/Mob:         _______________________________  Occupation/Profesioni: ____________________ 

          
                 

Family members/Anëtarët e familjës:        Adults/Të rritur:                Children/Fëmijë: 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si antarë i ri i shoqatës BMS Drita, do të kontribojë në bazë mujore nga: 

As member of BMS Drita, I would like to contribute on monthly basis by: 

 

 

Rrumbullaksoje / Please circle:             £10                £20              £50                others: .......................... 

________________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Under the ‘Data Protection Act1998’, The information provided is not shared with any other organisations and is only held by BMS Drita Charity.          
                                    
                                           

   

 Signature/Nënshkrimi  __________________________________                  

Kushtet e anëtarësimit 

1. Anëtarësia është e hapur për çdo individ i interesuar në 

promovimin e objekteve që aplikon për anëtarësim në 

formular të përcaktuar nga kryesia dhe aplikimi i të cilit 

miratohet/aprovohet nga kryesia. 

2. Qdo anëtar mund të japë dorëheqje duke njoftuar me 

shkrim kryesin. 

3. Anëtarët duhen të jenë të paktën 18 vjeç ose mbi. 

4. Anëtarësia do të ndërpritet nëse gjindet anëtari duke 

përdorur pozitën e tij për qëllime të veta dhe jo për 

objektivat e përcaktuara në nenin 3 të Kushtetutës/Statusit 

(në dispozicion për anëtarët nëse kërkohet) 

5. Kryesia e Shoqatës duhet të mbajë një regjistër të 

anëtarëve. 

6. Vetëm anëtarët kanë të drejtë për të votuar ose për t'u 

zgjedhur në qoftë se ata janë 18 vjet ose mbi. 

 

Membership Terms and Conditions 

1. Membership is open to any individual interested in 

promoting the objects who applies for membership in a form 

prescribed by the Trustees and whose application is approved 

by the Trustees. 

2. A member may resign by written notice to the Charity. 

3.  Members shall be at least 18 years of age or over. 

4. Membership will be terminated if found to be using the 

position for one’s own purpose and not for the objects set out 

in section 3 of the Constitution (available to members as 

requested) 

5. The Trustees must keep a register of members. 

6. Only a member is eligible to vote or stand for election if they 

are 18 years old or over. 
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