STEUN ONZE WERKING EN WORDT LID VAN ONZE VERENIGING
Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12 euro (8 euro voor een tweede lidmaatschap op hetzelfde
adres).
Wat ontvangt u voor deze som ?
Lidmaatschap van de Tiense Vrijzinnige Kring vzw en van de Humanistisch
Vrijzinnige Vereniging vzw
Op deze manier steunt u de vrijzinnige aanwezigheid in onze streek als ook de
organisatie van het jaarlijkse Feest van de Vrijzinnige Jeugd en het Lentefeest.
Vanuit onze aanwezigheid promoten wij het officieel neutraal onderwijs en de
cursus niet-confessionele zedenleer.
6 x per jaar ons lokaal ledenblad 't Lopend Vuurtje
Trimestrieel Het Vrije Woord, het ledenblad van de Humanistisch Vrijzinnige
Vereniging
Trimestrieel Flamboyant, het magazine van de Vlaams Brabantse vrijzinnige
verenigingen
Korting op het entreegeld van onze (betalende) activiteiten
Effectief lidmaatschap en stemrecht op de algemene vergadering(en) van onze vzw
Last-minute informatie via e-mail
Per lid dragen wij 6,00 euro af aan de landelijke HVV-structuur voor verzekeringen,
promotiemateriaal en andere ondersteuning van onze lokale werking. HVV sponsort ook de
onkosten van meerdere van onze activiteiten.
Om lid te worden kan u het lidgeld overschrijven of contant betalen aan een van onze
medewerkers. Gelieve op het volgende blad uw gegevens correct in te vullen en aan een
van onze medewerkers te bezorgen.
Contactgegevens :
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum
Donystraat 14 – 3300 Tienen
(T) 016 81 31 66
(G) 0472 78 30 09
tvk.vzw@scarlet.be
www.vrijzinnigtienen.be
Rek-Nr : BE91 0011-7588-0476

Jürgen Niclaes
Stafmedewerker Tiense Vrijzinnige Kring
huisvandeMens
Beauduinstraat 91 – 3300 Tienen
(T) 016 81 86 70
jurgen.niclaes@demens.nu

Gegevens A-Lid :

Ik die onderteken : ………………………………………………………………………………….
wens A-lid te worden van de Tiense Vrijzinnige Kring vzw
Straat, nr : ……………………………………………….…………………………………..
Postcode, Gemeente : ……………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………….
Wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van de laatste activiteiten.
Telefoon / GSM : ……………………………………………….…………………………….
Ik betaal de som van 12 euro via overschrijving / cash.(*)

Gegevens B-Lid :

Ik die onderteken : ………………………………………………………………………………….
wens B-lid te worden van de Tiense Vrijzinnige Kring vzw
Straat, nr : ……………………………………………….…………………………………..
Postcode, Gemeente : ……………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………….
Wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van de laatste activiteiten.
Telefoon / GSM : ……………………………………………….…………………………….
Ik betaal de som van 8 euro via overschrijving / cash. (*)

(*)

Omcirkel uw keuze
Rek-Nr : BE91-0011-7588-0476

