Heemkundevereniging Hoensbroek
secretaris: W. Kortekaas
Klinkertstraat 19
6433 PA Hoensbroek
tel.: 045 – 521 77 21
e-mail: secretaris@heemkundehoensbroek.nl
De Heemkundevereniging Hoensbroek organiseert allerlei leuke activiteiten over de
Limburgse en in het bijzonder Hoensbroekse historie. Daarnaast komen er regelmatig
nieuwe boeken uit met bekende en minder bekende foto’s en weetjes over ons dorp. Leden
van de vereniging ontvangen 3 keer per jaar het ledenblad Oos Gebrook waarin vaak nieuwe
ontdekte verhalen over Hoensbroek worden verteld. Als lid ontvangt u korting op onze
activiteiten en krijgt u regelmatig de mogelijkheid om met korting als eerste in het bezit te
komen van een door ons nieuw uit te geven boek. Als u zich betrokken voelt met de
Hoensbroekse gemeenschap en onze vereniging wilt steunen, dan kunt u lid worden en al of
niet actief deelnemen aan onze activiteiten.
De contributie is € 17,50 per jaar. Voor ieder volgend lid, dat op hetzelfde adres woont
als het eerste lid, is de contributie slechts € 7,50 per jaar.
Leden betalen voor onze excursies e.d. alleen de eigen bijdrage. Niet-leden (dus ook
partners, die géén lid zijn) betalen de werkelijke kosten van activiteiten. De contributie
betalen kan zowel contant bij de secretaris (Wim Kortekaas, Klinkertstraat 19, Hoensbroek)
als via een bankoverschrijving naar:
IBAN NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek
o.v.v. contributie + jaar + aantal personen.
U kunt u aanmelden als lid van de vereniging door dit formulier in te vullen en op te sturen
naar:
- per post aan het secretariaat: Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek
- per e-mail aan: secretaris@heemkundehoensbroek.nl
__________________________________________________________________________
AANMELDSTROOK (1 formulier per persoon invullen)
Ik meld mij hierbij aan als lid van de Heemkundevereniging Hoensbroek:
Naam: ____________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Postcode: ________________ Woonplaats: ______________________________________
Tel: _________________________E-mail: _______________________________________
IBAN (Bankrekeningnummer): _________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________________
Door u aan te melden gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor
administratieve doeleinden van de Heemkundevereniging Hoensbroek. De door u verstrekte
gegevens zullen alleen gebruikt worden om u te benaderen over activiteiten en beschikbare
historische publicaties. Uw gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming aan derden geven. Bij
beëindiging van uw lidmaatschap kunt u aangeven of wij uw gegevens voor historische doeleinden
mogen bewaren of dat deze verwijderd moeten worden. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is op de registratie van uw gegevens van toepassing.

