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Aanmeldingsformulier voor de VGVA 

Insturen per post of email aan de: 

Secretaris van de VGVA   Postadres:  D. v. Rijn (secretaris VGVA), Klipper 4,  3232CM Brielle. 

Emailadres: info@vgva.nl  

 

Aanmelding op de datum (dag-maand-jaar)  …..-……-……….. 

Mevrouw / Mijnheer (vul uw naam in): …………………………………………………………. 

Straat: …………………………………………………………………..       Huisnummer: …. 

Postcode: …………   Woonplaats: …………………………………………….. 

Tel: …………………………………….. 

Emailadres: …………………………... 

Voormalig werknemer van, en pensioen opgebouwd bij, de Alcan vestiging:                    
Alcan Holding / Alcan Europe / Alcan Nederland / Lonza / Aluchemie / Almet / Rotterdam / 
Zutphen / Breda/…………………….. (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Datum vroegpensionering  (jaar/mnd): ………./…..   

Datum pensionering           (jaar/mnd): ………./….. 

Geboortedatum                  (jaar/mnd): ………./….. 

Meld zich aan voor het  VGVA-lidmaatschap en is bereid tot het betalen van de jaarlijkse 
contributie:  ja / nee.       

Getracht zal worden de VGVA te laten functioneren met een minimum aan kosten. Zo veel 
mogelijk wordt de communicatie per email verzorgd. De  activiteiten van de VGVA zijn ook  
terug te vinden op de website:  http://vgva.nl  

Contact via e-mailadres: info@vgva.nl of bestuur@vgva.nl  telefoon: 0181413158  of het 
postadres van de  secretaris): D. v. Rijn Klipper 4,  3232CM Brielle.  

In de ledenvergadering van 13-3-2015 is besloten dat het entreegeld met onmiddellijke 
ingang is vervallen! De  jaarcontributie van de vereniging van gepensioneerden is bij de 
oprichting vastgesteld op € 10,- . Dit bedrag is ook nu nog de vastgestelde contributie. 

De contributie moet bij aanvang van het verenigingsjaar worden overgemaakt naar de 
rekening van de VGVA met  IBAN NL66 RBRB 0928 9644 50  t.n.v. VGVA Spijkenisse 
onder vermelding van : VGVA-contributie, jaar ….…. 

Let op, het IBAN-nummer is eind 2015 gewijzigd. In de oudere brieven en publicaties staat 
nog het oude ABN banknummer vermeld. 

Getekend d.d. ……………………………………..           naam: ………………………………. 
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