
 

 

Steun onze werking en wordt lid van onze vereniging 

 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 15 euro (10 euro voor een tweede lidmaatschap op hetzelfde 

adres). 

Wat ontvangt u voor deze som ?  

 Lidmaatschap van de Tiense Vrijzinnige Kring en van het Humanistisch Verbond. 

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. 

 Het Vrije Woord magazine, het ledenblad van het Humanistisch Verbond 

 Flamboyant, tijdschrift van de vrijzinnig humanistische beweging in Vlaams-Brabant 

 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 af aan de landelijke HV-structuur voor verzekeringen, promotiemateriaal en 

andere ondersteuning van onze lokale werking. HV sponsort de onkosten van meerdere van 

onze activiteiten. HV draagt van onze bijdrage ook één euro per lid over aan de internationa-

le vrijzinnige koepel 'Humanists International' (voorheen IHEU).  

 

Om lid te worden kan u het lidgeld overschrijven of contant betalen aan een van onze 

medewerkers. Gelieve op het volgende blad uw gegevens in te vullen en aan een van onze 

medewerkers te bezorgen of te sturen naar ons mailadres tvk.vzw@scarlet.be. 

 

Contactgegevens:  

Tiense Vrijzinnige Kring 

 

(T) 016 81 31 66 

(GSM) 0472 78 30 09 

 

tvk.vzw@scarlet.be  

www.vrijzinnigtienen.be  

 

Edwin Stiers 

huisvandeMens 

Beauduinstraat 91 – 3300 Tienen 

 

(T) 016 81 86 70 

 

edwin.stiers@demens.nu 

http://www.vrijzinnigtienen.be/
https://humanistischverbond.be/humanistisch-verbond/
https://humanistischverbond.be/het-vrije-woord/het-vrije-woord-magazine/
http://www.vlaamsbrabant-demens.nu/flamboyant
https://humanists.international/?lang=nl
mailto:tvk.vzw@scarlet.be
mailto:tvk.vzw@scarlet.be
http://www.vrijzinnigtienen.be/
mailto:edwin.stiers@demens.nu


 

 

 

 

Gegevens A-Lid : 

 

Ik: …………………………………………………………………………………. 

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 15 euro  

 via overschrijving op de bankrekening B E 0 4  9 7 3 1  8 9 9 6  4 5 3 1  van 

TVK Tienen met vermelding “lidgeld” en naam van A-lid 

of 

 contant 

 

Gegevens B-Lid op zelfde adres als A-lid: 

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

wenst eveneens lid te worden van de Tiense Vrijzinnige Kring vzw 

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

 (Wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van de laatste activiteiten.) 
  

Telefoon / GSM : ……………………………………………….……………………………. 

 

Ik betaal de som van 25 euro voor het A-lid en het B-lid samen 

 via overschrijving op de bankrekening  B E 0 4  9 7 3 1  8 9 9 6  4 5 3 1   van TVK 

Tienen met vermelding “lidgeld” en de namen van A-lid en B-lid 

of 

 contant

 


