
Antwoord- tevens aanmeldformulier LVD 2017 
Bijlage bij Uitnodigingsbrief Veteranen 28 maart 2017 

IBAN: NL56RABO0114083754 www.limburgseveteranendag.nl Inschrijving KvK Limburg-Noord: 12064300 
Vs 28-3-17 

 

Antwoordformulier veteranen 2017 terugsturen vóór 1 JUNI 2017:  
Secretariaat SLVD: Bogaartsborg 10, 6228AM Maastricht – e-mail: aanmelden.lvd@gmail.com 
Bij voorkeur online aanmelden via website: www.limburgseveteranendag.nl ------> aanmelden LVD 2017 

 

ANTWOORD- TEVENS AANMELDFORMULIER LVD 2017 
 

Naam en voorletters:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Tel nummer(s):   

Email adres:  

Veteranenpasnummer: 
Rnr/Peoplesoftnr: ***) 

 

Naam partner/ 
begeleider die meekomt 
***) 

 

Ik kom WEL/NIET **) naar de Limburgse Veteranendag 2017 
Ik geef hierbij WEL/NIET **) toestemming aan de SLVD mijn gegevens zoals boven zijn vermeld voor vervolgcorrespondentie 
te gebruiken.  

Ik ben nog in actieve dienst bij: Defensie| Politie |Douane | Brandweer | Particuliere instelling| **) 
Anders: ___________________________________________ 

1. Ik kom in totaal met: □ Eén persoon (dus alleen) □ Twee personen (u en uw partner of begeleider) naar de LVD 2017 

*) 

2. Ik kom met eigen auto (vervoer) □ (ga naar vraag 4) *) 

3. Ik kom: □ Met Openbaar vervoer (trein/lokale bus) en neem de pendelbus van het station naar het Herdenkingspark *) 

4. Ik kom: □ Uitsluitend naar de Plechtige Herdenking □ Naar Plechtige Herdenking + Parade + Gezellig samenzijn  

□Naar Parade + Gezellig samenzijn *) 

5. Ik doe: □ Lopend mee aan de parade (± 1.500 m) □ Niet mee aan de parade (dus alleen toeschouwer) *) 

6. Ik ben lid van: (indien van toepassing vereniging + evt. afdeling invullen) 
 

7. Ik wil bij de parade GRAAG ingedeeld worden bij (indien van toepassing vereniging invullen):  
 

8. Ik/wij **) kom/komen **) met: _____kinderen in de leeftijd van: ______________________ 

9. Ik bestel _______ anjerspelden à € 1,00 excl. verzendkosten – Gelieve over te maken op IBAN NL56RABO0114083754 
tnv penningmeester SLVD ovv “Gadgets 2017” 

10.  Ik word “Vriend van de SLVD” met _____ personen voor 2017 à € 15,- per persoon. Bedrag € ______ wordt van mijn 
IBAN: ____________________________________overgemaakt naar IBAN NL56RABO0114083754 tnv penningmeester 
SLVD ovv “Vriend 2017” 

11. Eventuele opmerking(en):  

Datum:        Handtekening: 
 
 
 
 
 
*) AANKRUIZEN WAT VAN TOEPASSING IS 
**) DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS 
***) NODIG VOOR VERSLAG VAN DE AANWEZIGEN OP DE LIMBURGSE VETERANENDAG 2017 

mailto:aanmelden.lvd@gmail.com
http://www.limburgseveteranendag.nl/

