INSCHRIJFFORMULIER

LID

Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden
Opgericht 1 december 1950
______________________________________________________________________
Naam dhr./mevr.: _______________________________________
(volledige initialen a.u.b.)

Geb.datum:

______________________

PASFOTO
A.U.B.

PASFOTO
A.U.B.

Naam echtgeno(o)t(e) / partner: _____________________________
(indien van toepassing)

Geb.datum:

______________________

Adres:___________________________________________________________________________
Postcode /Woonplaats: _______________________________ Telefoon nr.: ___________________
Email adres: ______________________________________________________________________
(indien van toepassing)

Ingangsdatum: ______________________________________
Ondergetekende wenst Lid te worden van de Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden, hierna te
noemen V.V.G.V., en behoort tot de doelgroep van de V.V.G.V., zoals vermeld in de geldende
Statuten van de V.V.G.V.
Hij/Zij verklaart door ondertekening de doelstellingen van de V.V.G.V, te onderschrijven. *)
De contributie bedraagt per kalenderjaar **)
1) € 22,00 voor een echtparen/partners.
2) € 12,50 voor alleenstaanden.
Betalingswijze:
Hij/Zij betaalt de verschuldigde contributie ad. € ___________ per bankrekening. *)
Dit formulier na invulling en ondertekening afgeven bij één van de bestuursleden
of opsturen naar het secretariaat van de V.V.G.V. (zie onderstaand adres.)
datum: _________________________________Handtekening: _______________________________
Secretariaat V.V.G.V.
Bankrelatie:
p/a Schutsluis 27
Rabobank reknr. NL27 INGB 0002103464 t.n.v.
2408 PK Alphen aan den Rijn
penningmeester van V.V.G.V
Telnr.: 06 – 234 75 200
o.v.v. “verenigingsnummer V.V.G.V”
=========================================================================
*) doorhalen, indien niet van toepassing.
**) contributie zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV)

@VVGV/PGS/v2014
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Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden
Opgericht 1 december 1950
______________________________________________________________________
Wie zijn wij?
De Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden (V.V.G.V.) is opgericht op 1 december 1950.
Zij is daarmee één van de oudste Indische Verenigingen in Nederland.
In de V.V.G.V. proberen we niet alleen het Indische verleden, maar ook het heden en de toekomst te
combineren. Wij willen Indische tradities, verweven in de Indische cultuur, voort laten bestaan door de
banden tussen de gerepatrieerden, hun kinderen en hun vrienden te onderhouden en te verstevigen.
Wat doen wij?
De V.V.G.V. organiseert recreatieve bijeenkomsten.
We noemen
• Maandelijkse soosmiddagen (behalve in juli en in de 2 maanden van de feesten).
Op deze “Vriendensoos” kunt u behalve leuke bingoprijzen winnen, ook genieten van live
muziek, voetjes van de vloer, profiteren van de vele koopjes tijdens de “Lelangs”, smullen van
Indische snacks en drankjes aan de bar. De consumpties komen voor eigen rekening.
• Twee grote feesten per jaar. Op het Voorjaars- en het Jaarfeest kunt u zich op de dansvloer
uitleven op de tonen van een band, die naast “levende muziek” ook klanken van
“tempo doeloe” ten gehore brengt. Natuurlijk zijn er ook leuke attracties en kansen op mooie
prijzen en niet te vergeten, de Indische snacks en een Indische maaltijd, waarbij weer geldt dat
de consumpties voor eigen rekening zijn. Er is daarop één uitzondering: tijdens het Jaarfeest
wordt u een gratis feestmaaltijd aangeboden mits u de volledige jaarcontributie heeft betaald.
• Per jaar één dagtocht. De “Ladies Day”.
• Met onze “Nieuwsbrief” houden wij u van het reilen en zeilen binnen de V.V.G.V. op de
hoogte.
Wat kost het u?
De jaarcontributie van de V.V.G.V. bedraagt per kalenderjaar voor:
1) Echtparen/partner
€ 22,00
2) Alleenstaanden
€ 12,50
Tegen betaling is het mogelijk, introducés op de maandelijkse soosmiddagen en het voorjaarsfeest mee
te nemen.
Spreekt onze vereniging u aan?
Wij heten u graag welkom als lid. U kunt zich aanmelden door het formulier aan ommezijde in te
vullen en na ondertekening op te sturen naar het secretariaat van V.V.G.V. Na verwerking hiervan
ontvangt u van de penningmeester een acceptgiro voor de te betalen contributie.
INFORMATIE ?
E-mail het secretariaat porgy.gieseke@kpnmail.nl of bel 06 -23575200
Adres: Secretariaat, p/a Schutsluis 27, 2408 PK Alphen aan den Rijn

______________________________________________________________________
In te vullen door bestuur VVGV:

@VVGV/PGS/v2014

Verwerkt admin ……… dd………………
Verwerkt finance ……… dd………………
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Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden
Opgericht 1 december 1950
______________________________________________________________________

Bijlage bij Inschrijfformulier
(t.b.v. eigen administratie Lid)
Op het door u ingediende inschrijfformulier heeft u aangegeven, dat u de verschuldigde contributie
voldoet, nl.:
a. per bankrekening op INGbank, reknr. NL27 INGB 0002103464, t.n.v. penningmeester van
V.V.G.V. o.v.v. “verenigingsnummer VVGV”; per jaar (€ 22,00 / € 12,50) *), **)
De contributie is geldig voor één kalenderjaar.
Let wel:
De verschuldigde contributie zal binnen een maand na inschrijving als lid bij de penningmeester van
V.V.G.V. overgemaakt moeten worden.
Dank voor uw medewerking
Bestuur V.V.G.V.

=========================================================================
*) doorhalen, indien niet van toepassing.
**) contributie zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

@VVGV/PGS/v2014
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