
VERENIGING VAN OUD-EMPLOYÉ’S DER 

VEREENIGDE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ 

  “V.N.S.”  

AANMELDINGSFORMULIER 
(Opzenden naar: de ledenadministratie, dhr. G.van Lonkhuijzen, Kievit 11, 8532 AN  LEMMER  

telefoon (0514) 563 957 e-mail: g.van.lonkhuijzen@hetnet.nl) 

Ondergetekende geeft zich op als lid van de vereniging: 

 PERSONALIA: Oud-V.N.S-er Echtgeno(o)t(e)/Partner: 
 Titel:  Dhr / Mevr (*) Dhr / Mevr (*) 

 Voorletters: …………………………….. ………………………………… 

 Voornaam: …………………………….. ………………………………… 

 Naam: .....................……………… ………………………………… 

 Geb.datum: …… . …… . 19…. …… . …… . 19…. 

 Adres:  ………………………………………………. 

 Postcode:  …………  ……… 

 Plaatsnaam:  ……………………………  Land: Nederland / ……………………. (*) 

 Telefoon: (0…….) ……………………… 

 E-mail:   ......................…………………… @ ....................... . …….. 

VNS-DIENST (gewerkt bij of voor de V.N.S.): 

 Van: …… . …… . 19….  t/m:  …… . …… . 19…. 

 Laatste rang / functie bij VNS:                                                                                            

 Huidige / laatste functie (*): ..............................................…………………………………. 

 bij:  ......................………………………… te .....................……………… 

 CONTRIBUTIE: €…..….,….. 

 Giro rek.nr: ……… . ..……..… . ….………………. 

 Bank rek.nr: ……… . ………… . ………… . ……………….. 
(De contributie bedraagt minimaal € 10 per persoon per jaar – voor een (echt)paar totaal € 20) 

(Leden die niet in Nederland, maar binnen Europa wonen, betalen € 5 en buiten Europa € 10 extra i.v.m. de hogere portokosten) 

VERENIGINGSLEVEN: 

Onze vereniging bestaat sinds 2 oktober 1968 en telt per 1-01-2011  750 leden.  

Er zijn jaarlijks vier evenementen: (het bestuur betaalt  20% van de werkelijke deelname kosten) 

 

 14 januari   2012 16.00-19.00 uur Nieuwjaarsreceptie in het Zeemanshuis te Rotterdam (gratis). 

 17 maart     2012 15.00-16.00 uur 
16.00-20.00 uur 

Algemene ledenvergadering. 
Voorjaarsreünie met diner in hotel “Zuyderduin” te Egmond aan Zee. P gratis 

   9 juni        2012 10.30-19.00 uur Boottocht  met diner en koffietafel. P gratis 

   6 oktober 2012 15.00-20.00 uur Najaarsreünie met diner in Hotel “De Reehorst”  te Ede. 

 
 

Tevens ontvangt u vier maal per jaar ons verenigingsblad ‘VNS-TNT’ 

….…. / ......... / ..............    ……..................….....…………. 
 (datum)  (handtekening) 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is 

Na ontvangst van uw ingevuld aanmeldingsformulier ontvangt u een acceptgiro-formulier en wordt u als lid 
van onze vereniging geregistreerd. 

 
 

Postgirorekeningnr.: 19.97.598 tnv Penn. Ver.Oud-Employé’s V.N.S. IBAN: NL 62 PSTB 0001 9975 98  BIC: PSTBNL 21 
Kamer van Koophandel Rotterdam, nummer V 34 84 530 000 

 


