INSCHRIJFFORMULIER
VRIENDEN VAN DE GEUZEN

Bezoekadres:
Hoflaan 120
3134 AD Vlaardingen

Graag willen wij familieleden, vrienden, kennissen, collega`s en
belangstellende benaderen om VRIEND te worden en blijven van

de Geuzen.

Zeeverkennersgroep De Geuzen is een actieve water Scoutinggroep
en is gevestigd in Vlaardingen. Anders dan bij de meeste
Scoutinggroepen ligt het accent bij ons op activiteiten, die te maken
hebben met water(sport) en spel. De activiteiten variëren van kanoën,
zeilen en alles wat daarmee te maken heeft met de basis het
scoutingspel om en rond het water
Uniek is dat we ons eigen wachtschip hebben, de MS Cornelia. Dit
varend erfgoed dat ruim 100 jaar oud is het varend clubhuis die we
ook diverse keren meenemen met korte of lange vakantie kampen.
Met de term geuzen werd aanvankelijk de Nederlandse tegenstanders van
de Spaanse koning, Filips II, aangeduid. Later verwees de term specifiek
naar de Partizanen, die te land ( zogeheten bosgeuzen of wilde geuzen ) dan
wel te water ( watergeuzen ) de Spanjaarden bestreden !

Naast ons wachtschip, de MS CORNELIA, bezitten wij een complete
(Geuzen-)vloot, welke geheel zijn bedoeld als spelmateriaal voor onze
jeugdleden. Deze vloot word regelmatig gebruikt en door hun zelf
onderhouden. Deze boten uit onze vloot zijn vernoemd naar
watergeuzen.
Eens een vriend, altijd een vriend ! Steun ons in zware tijden aan de hand van
een kleine jaarlijkse bijdragen.
Namens alle leden van De Geuzen Zeeverkennersgroep Vlaardingen,
BEDANKT !

Postadres:
Beukestraat 13
3134 VA Vlaardingen

Internet:
secretaris.degeuzen@
gmail.com
www.degeuzen.nl
Coördinaten:
N: 51° 91 Min. 17 Sec.
E: 04° 34 Min. 54 Sec.
Bank:
Rabo Bank
Schiedam – Vlaardingen
1257.52.598

INSCHRIJFFORMULIER
VRIENDEN VAN DE GEUZEN
roepnaam

n.v.t.

voorletters
tussenvoegsels
achternaam
straat
huisnummer

Basis

toevoeging
postcode
woonplaats
land

Bezoekadres:
Hoflaan 120
3134 AD Vlaardingen

emailadres
telefoonnummer

Extra

mobielnummer
geslacht

n.v.t.

geboortedatum

n.v.t.

geboorteplaats

n.v.t.

geboorteland
telefoonnummers
geheim?

n.v.t.

Bedrag

betaalwijze

Postadres:
Beukestraat 13
3134 VA Vlaardingen

Ja / nee
€ 10,= / € 15,= / € 20 / € 25 of €
 incasso (voorkeur)
 zelf jaarlijks; RABOBANK NR. 1257.52.598
t.a.v. Stg. ZVG De Geuzen .

Coördinaten:
N: 51° 91 Min. 17 Sec.
E: 04° 34 Min. 54 Sec.

bank/gironummer
ten name van
Dolfijn geweest

Van

tot

Verkenner geweest

Van

tot

Wilde Vaart geweest

Van

tot

Machtiging

Internet:
secretaris.degeuzen@
gmail.com
www.degeuzen.nl

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Zeeverkennersgroep De Geuzen van de hierboven genoemde rekening bedragen
af te schrijven wegens verschuldigde contributie. Mocht u niet akkoord met
afschrijving dan kan u binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking
bij uw giro of bank worden ingediend.
datum
naam
handtekening

Stuur dit formulier naar het postadres wat u ziet in de rechterkolom.
Intrekking van de machtiging of opzegging van het lidmaatschap moet
schriftelijk of per e-mail één kalendermaand van tevoren worden ingediend.

Bank:
Rabo Bank
Schiedam – Vlaardingen
1257.52.598

