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• Freek Langhout
• Jan van Veen
• Frans Pfaff
• Bert Lapré

• Frits de Ceuninck van Capelle † 
• Wim Thiel † 
• Ferry Versteegh † 



AGENDA

Zondag 27 oktober 2019 – Kumpulan in Wijkcentrum De Oever van 14 – 18 uur

Zaterdag 2 november 2019 – Bersamaju Koel310 van 17 – 03 uur.

Zaterdag 21 december 2019 – Kerstbal in Wijkcentrum e Oever van 17 – 23 uur

Zondag 12 januari 2020 – Kumpulan in Wijkcentrum De Oever van 14 – 18 uur

Zondag 8 maart 2020 – Algemene Ledenvergadering 12 - 14 uur.

Zondag 8 maart Kumpulan in Wijkcentrum De Oever van 14 -18 uur.

Zaterdag 25 april 2020 – Lentebal in Wijkcentrum De Oever van 17 – 23 uur

Datum van Picknick 2020 volgt nog.

Preuvenement/Pasar Kecil (editie 22)- zondag 23 of zondag 30 augustus 2020. 

vergader data vta 2019/2020

• Woensdag 4 december 2019
• Woensdag 5 februari 2020
• Woensdag 1 april 2020

Locatie: Administratiekantoor Manders Alkmaar

• Heeft u een vraag of vragen aan het bestuur? 
• Wilt u een onderwerp bespreken?

U bent van harte welkom op één van onze vergaderingen! Graag contact opnemen 
met onze secretaris Audrey Chin per email: ledenvta@gmail.com of per telefoon: 
06-53 93 24 40.

• Gaat u verhuizen?
• Krijgt u een nieuw (mobiel) telefoonnummer? 
• Heeft u een ander emailadres?

Wij zijn daar graag van op de hoogte, zodat u altijd op de hoogte blijft van wat er 
speelt binnen uw vereniging.
Alle wijzigingen mag u doorgeven op: ledenvta@gmail.com.



Voorwoord
Lieve mensen,

Wij hopen dat jullie hebben genoten van jullie verdiende vakantie. In dit jaar hebben we nog 
drie evenementen voor de boeg. Op 27 oktober is de kumpulan en op 21 december houden 
we ons kerstbal. Tussen deze data hebben we op 2 november Pesta, dat wordt georganiseerd 
door onze jongerengroep BersaMaju. 

Kom met familie en vrienden naar deze avond om te zien hoe goed deze jongeren bezig zijn. 

Laten we nu even terugkijken naar ons jongste Preuvenement. Dit was ondanks enkele reg-
endruppels volgens mij geslaagd. Ik heb leuke optredens en demonstraties gezien en wat het 
aantal bezoekers betreft mogen wij zeker niet klagen. 

Ik zeg: bedankt BersaMaju en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en hoop dat 
wij ook in de komende jaren op jullie kunnen rekenen. 

Hoop jullie te kunnen ontmoeten op een van de komende avonden .

Groetjes, Rene de Calonne.

Door mijn collega Rene de Calonne waren mijn vrouw en ik uitgenodigd om op 1 september 
eens langs te komen tijdens het Preuvenement in Oudorp.

Toen we de auto uitstapten hoorden we al de gezellige Indonesische muziek en bij binnen-
komst kregen we al direct het idee dat we ons in een ander land bevonden: eettentjes en 
muziek om je heen, een hele gezellige boel.

Na het nemen van pasteitjes, lemper en tjendol werd onze aandacht getrokken door danser-
essen die een Hawaiiaanse show gaven. Direct daarop werden we uitgenodigd voor een 
workshop Hawaiiaanse dans waar we leerden hoe zulke dansen worden uitgevoerd. Daarna 
waren we volledig geoefende dansers en danseressen.

Verder lopend zagen we nog een kookdemonstratie. Het eten zag er lekker en eenvoudig te 
bereiden uit.

Al met al een goed georganiseerd feest en we kijken al uit naar het volgend jaar. Met een 
voldaan gevoel en een tas vol eten zijn we weer naar huis gegaan.

 

Frans en Ellen uit Amsterdam

ingezonden brief



De succesvolle roman ’De tolk van Java’ is bewerkt tot toneelstuk. Dit autobiografische verhaal van 
Alfred Birney gaat over de trauma’s die vele gemengde Nederlandse en Indische gezinnen aan hun 
verleden overhielden.

Het stuk laat zien hoe het gezin en de jeugd van een zekere Alan worden bepaald door een tiran-
nieke vader. Dat maakt deze zoon sarcastisch en hij begint zijn vader zelfs te haten. Pas als Alan de 
oude dagboeken over het leven van zijn vader in Indië leest, lijkt hij zijn vader te gaan begrijpen.

‘De tolk van Java’ is een spannend, ontroerend en 
soms zelfs humoristisch verhaal. De voorstelling 
probeert iets te duidelijk te maken van onze Indis-
che geschiedenis en te laten zien hoe slachtoffers 
kunnen veranderen in daders. Ofwel: het ene mo-
ment vechten mensen samen voor een doel, om 
vervolgens lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het 
stuk wil duidelijk maken wat de gevolgen daarvan 
kunnen zijn voor een mens, zijn omgeving en zijn 
verdere leven.

’De tolk van Java’ maakt deel uit van een serie 
waarin eerder de Indische romans ’Max Havelaar’, 
’Heren van de Thee’ en ’De Stille Kracht’ werden 
bewerkt voor toneel.

Birney kreeg in 2017 voor zijn bestseller de Libris 
Literatuurprijs. Ingance Cornelissen maakte daar 
dit toneelstuk van dat wordt gespeeld door Benja 
Bruijning, Marie Louise Stheins, Martijn Apituley 
en Denise Aznam. De regie is van Olivier Diepen-
horst. Het stuk is te zien op 10 januari in De Pur-
maryn te Purmerend, op 21 januari in Het Park te 
Hoorn en van 13 tot en met 16 januari in theater 
Delamar, te Amsterdam.

 

’De tolk van Java’
wordt toneelstuk

Scène uit het stuk 
’De tolk van Java’. Fotografie: Piek



VAN HET BESTUUR

Lieve leden, lieve luitjes,

Het zijn turbulente tijden binnen de gezinnen van onze leden. Veel families hebben te maken 
met zieke dierbaren of hebben afscheid moeten nemen van een dierbare. Wat kunnen we dan 
meer doen dan gewoon er voor elkaar te zijn? We kunnen een schouder en een luisterend oor 
bieden, of elkaar een warme knuffel geven.
Turbulent was het ook voor de organiserende leden van het afgelopen Preuvenement. Wat was 
dit een prachtige, geslaagde en succesvolle eenentwintigste editie! De weergoden waren ons 
gunstig gezind. Afgezien van twee minuscule buitjes, was het nagenoeg windstil, droog en zon-
nig. De bezoekers hebben zich vol kunnen eten aan allerlei heerlijke lekkernijen, er werd gedanst 
en de band The Rocking Players speelde de sterren van de hemel. Wijkcentrum De Oever had 
dezelfde middag zijn open dag en de samenwerking tussen de twee partijen zorgde ervoor dat 
beide activiteiten goed bezocht werden.
Zondag 27 oktober is er weer een gezellige Kumpulan, ditmaal weer in Wijkcentrum De Oev-
er. Laat u zich verrassen door de andere indeling van de zaal. Wij zijn zeer benieuwd hoe u de 
middag ervaart, laat u het ons weten? Het Trio Fresh omlijst muzikaal de middag en onze lieve 
kokkie Sumarni verzorgt onze innerlijke mens. Leden van de vereniging betalen geen entree, dus 
alle reden om uw luie stoel te verlaten en naar ons toe te komen. Heeft u problemen met vervo-
er? Laat het ons weten, dan zorgen wij waar mogelijk voor een oplossing.
Heeft u al in uw agenda staan dat we op zaterdag 2 november voor vierde maal op rij zorgen 
voor een BersaMaju (samen vooruit)? Er zijn dan een Roemah en Pesta BersaMaju. Laat uw ve-
renigingsgevoel spreken en steun deze kanjers die naast hun gezinsleven en werk, vele uurtjes 
steken in dit spetterende feest. De Roemah begint om 17.00 uur met easy listening muziek; de 
zoetgevooisde stem van Lisa Noya streelt de oren en uw buik kunt u vullen met heerlijk eten. 
Rond 19.00 uur treedt net als vorig jaar de Helderse indo-rockband Wipe Out Selection op. Als 
het feest dan al niet is losgebarsten, gebeurt dat zeker wel met de komst van de populaire band 
Familiair die de ene hit na de andere ten gehore zal brengen. DJ DNS draait tot in de late uurtjes 
de lekkerste R ’n B en dance classics. 
Kaarten zijn voor €15,- p.p. verkrijgbaar aan de zaal, of online voor €12,50 p.p. via ticketkantoor.
nl/shop/bersamaju2019.
We gaan al bijna het vierde kwartaal van dit jaar in en voor we het weten staan de kindertjes 
op 11 november al weer aan de deur voor een snoepje en eten we tegen 5 december weer te 
veel pepernoten en chocoladeletters en tuigen we daarna de kerstboom weer op. Laten we dan 
ook even gezamenlijk stil staan bij het gevoel hoe fijn het is om onderdeel te zijn van een groep 
mensen met dezelfde interesse. Laten we er waar mogelijk dan ook voor elkaar zijn en elkaar 
helpen als we zien dat een ander hulp nodig heeft. Iedereen heeft zo zijn eigen sores, maar door 
te die delen kunnen we wellicht elkaars rugzakjes iets lichter maken.
Vergeet niet: het bestuur staat voor u klaar. Wij horen graag van u, zowel goed als slecht nieuws.
Rene, Ingrid, Humphrey, Thimo, Richard en Audrey



De redactie wenst, ook namens het bestuur, al onze leden die op dit moment ziek zijn van harte 

beterschap en als mogelijk een goed herstel.

We denken speciaal aan Gerry Nesvadba, Poncky de Winter, Riet Vlaar, Trees Frans, Jopie Pfaff en 

Paul Montanus.

Wij gedenken mevrouw Coby de Jongh-Metekohy, die deze zomer op 18 Juli is overleden. Zij en 

haar partner Jan Dalhuysen, die vorig jaar overleed, waren vele jaren lid van VTA en heel regel-

matige bezoekers van onze evenementen. Wij zullen beiden zeer missen en we wensen dochter 

Suzette en de kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Ook willen we even aandacht geven aan het heengaan van Gijs Krijnders te Den Helder, Gijs was 

de echtgenoot van Tilly Krijnders, zangeres van de band, Memory Expres. Zij verzorgden een aan-

tal malen de muziek bij onze kumpulans. Ook hierbij ons medeleven en veel sterkte bij dit verlies 

voor Tilly en haar gezin.

Er zijn in deze maanden ook mensen die jarig zijn en een jubileum willen vieren. Hen feliciteren wij 

alvast hartelijk en wensen deze leden een mooie dag toe.

Wilt u graag een evenement of kumpulan bijwonen, maar heeft u geen vervoer? Belt u of mailt u 

dan een van onze bestuursleden. Zij gaan hun best doen om vervoer voor u te regelen.

Mocht het wat minder met u gaan, meldt het ons opdat wij kunnen reageren. Gedeelde smart is 

halve smart toch?

Met heel vriendelijke groet,

namens het bestuur, Lena.

ziekenboeg



A D M I N I S T R A T I E  K A N T O O R

Ingrid Manders
Administratics • Personeel & Organisatie

Belasting • Interim Management • Juridisch Advies

Kanaalkade 26 • 1811 LP Alkmaar • tel. 072-5611553 • fax. 072-5623253

www.ingridmanders.nl • info@ingridmanders.nl



Musici met een Indische achtergrond geven natuurlijk niet alleen kleur aan het leven met de indorock en 

andere vormen van lichte muziek. Ze spelen ook een hoofdrol in de barok. Een mooi voorbeeld daarvan is 

de Alkmaarder Mike Fentross. Met wortels in Java en Europa groeide hij uit tot een internationaal bejubeld 

bespeler van de spectaculaire theorbe en andere oude snaarinstrumenten. 

Bovendien leidt hij zijn eigen barokorkest: La Sfera Armoniosa. Trouwens, de afstand tussen de muziek van 

Mike en de lichte muziek is niet zo groot. Zo speelde hij al eens met veel plezier samen met Indische blues-

gitarist Erwin van Ligten. 

Op zondagmiddag 17 november is Mike in de Grote Zaal van De Vest 

met La Sfera Armoniosa. Ze brengen dan muziek van een andere Alk-

maarder, de componist Willem de Fesch. Het is muziek die barst van 

de energie, om niet te zeggen: barok met de kracht van indorock.  

De Fesch was een tijdgenoot van de ’swingende’ Bach en Vivaldi. Hän-

del was verrukt van zijn werk en die benoemde hem in Londen zelfs tot 

dirigent van zijn eigen orkest. Mike maakte met zijn La Sfera al diverse 

cd’s die prachtige recensies kregen. Ook het concert van 17 november 

wordt opgenomen voor een cd. 

Het concert in De Vest op 17 november begint  
om 14.30 uur. 
Op kerstavond brengt hij om 14.30 uur met een
klein ensemble een kerstconcert in de
Lutherse Kerk aan de Oudegracht.

Mike Fentross speelt ’rockende’ barok





ROEMAH BERSAMAJU
DE SFEER VAN DE INDISCH/MOLUKSE HUISKAMER

locatie
KOEL 310
Koelmalaan 310

Alkmaar

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019
PRESENTEERT
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Na het succes van de voorgaande jaren houden wij op zaterdag 2 november a.s. voor het 4e jaar 
op rij Pesta BersaMaju. Locatie is de Koel310 in Alkmaar (aan de Koelmalaan 310).

Wij beginnen om 17.00 uur met Roemah BersaMaju, waarin wij de sfeer van de Indisch/Molukse 
woonkamer laten herleven. Onder het genot van heerlijk Indisch eten en een drankje kun je luister-
en naar de prachtige stem van Lisa Noya onder begeleiding van gitarist Leonard Sumah.
Cultuurgroep Tifa Bunji maakt dit voorprogramma compleet met de ritmische geluiden van de 
Molukse tifa.
 
Om 19.00 uur gaan de decibelen omhoog en begint Pesta BersaMaju met optredens van o.a. de 
indorockband Wipe Out Selection en hitmachine Familiair. 
De avond wordt aangevuld en afgesloten door DJ DNS met de beste R&B, Hip-Hop & Dance Clas-
sics.
 
Kaarten zijn online te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/bersamaju2019
 
Jij bent er toch ook weer bij op 2 november?

Roemah en Pesta BersaMaju



Nieuwe winkel Toko Tropica

’Senang’ in De Vest

De vaste klanten van Toko Tropica hebben 
vast en zeker al de tweede winkel aan de 
Vondelstraat gespot van Sai en Sam. Direct 
naast de vertrouwde toko hebben zij een 
zaak geopend met allerlei non-food-pro-
ducten, zoals servies en allerlei haarpro-
ducten zoals haarstukken. Het is absoluut de 
moeite waard om daar een kijkje te nemen. 
Mooie cadeaus kunt u hier ook vast wel vin-
den; de feestmaand december komt er weer 
aan.

Het stond al in ons vorige nummer, maar dat is al weer een tijd geleden. Dus even een op-
frissertje: op 29 oktober spelen om 14.00 in de Kleine Zaal van Theater de Vest in Alkmaar 
de acteurs Nynke Heeg en Klemens Patijn de voorstelling ’Senang’. Het is muziektheater over 
Indische afkomst, tradities en botsingen.

In ’Senang’ vragen de twee acteurs zich af: kijk in onze ogen en wat zie je dan, de nieuwe 
pinda of de aardappelkop? Ze spelen met hun achtergrond. Dat is het verhaal van hun Indis-
che ouders en grootouders, die met tweehonderdduizend andere vluchtelingen in de jaren 
vijftig een koud welkom kregen in Nederland.

Met klappen op de kendangdrums en milde pianoklanken geven Nynke en Klemens adem 
aan een verzwegen schreeuw om de pijn van de oudere generaties niet zomaar te laten 
verdwijnen en grip te krijgen op hun gemengde wortels. Het verhaal van koloniale over-
heersing, de Jappenkampen en een onafhankelijkheidsoorlog is ook het verhaal van deze 
jonge generatie. Die zwijgt niet langer, maar vraagt, prikt, port, confronteert en ontroert.

Een aanrader.





Kumpulan keert zondag 27 oktober
terug naar Wijkcentrum De Oever

Onze recente activiteiten hielden we niet in Wijkcentrum De Oever, maar in Party Centrum Meere-
boer, eveneens in Oudorp. Op 27 oktober keren we met de Kumpulan terug naar De Oever. 
De reden om uit te wijken naar Meereboer, was dat tijdens de algemene ledenvergadering van 
maart j.l. het bestuur te horen kreeg dat de zaal in het wijkcentrum De Oever voor de VTA te groot 
is en te kil. Ook werd er geklaagd dat de catering en de bar daar niet in dezelfde ruimte aanwezig 
waren waar de mensen zitten. 
Inmiddels heeft het bestuur een vruchtbaar gesprek gehad met de leidinggevende van De Oev-
er. Die is zeer gehecht aan ons als vereniging en daarom gaan zoeken naar oplossing waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de klachten van onze leden. 

De volgende stappen zijn inmiddels genomen:

• Wijkcentrum De Oever heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente Alkmaar om voor-
taan in de zaal consumpties te kunnen schenken. 

• De cateraars komen in de zaal te staan.
• De muzikanten komen op een podiumverhoging te staan.
• Het plafond wordt verlaagd, dan wel gedecoreerd met banen stof om zo de hoogte te ver-

bloemen.
• Bij de dansvloer voor het podium worden statafels met krukken geplaatst om zo een goede 

afscheiding van het dansgedeelte en zitgedeelte te maken. 

Daarom keren we voor de volgende Kumpulan terug naar De Oever. Het Trio Fresh, dat al vak-
er bij ons succesvol heeft gespeeld, zal ons weer doen bewegen op vele bekende hits. En ons 
lieve kokkie Sumarni verzorgt de catering. Voor de goklustigen onder ons is er uiteraard weer een 
aantal bingoronden. Wij hebben er zin in, u ook? Graag zien wij u dan. Leden van de vereniging 
kunnen gratis naar binnen. Anderen betalen € 7,50 p.p. Pin is aanwezig.

Tijdens de Kumpulan van zondag 27 oktober a.s. gaan wij beleven hoe de nieuwe opzet ons bev-
alt. Wij, het bestuur, hebben er in ieder geval alle vertrouwen in. 

Laat u ons weten wat u ervan vindt? Spreek één van ons aan, of email naar ledenvta@gmail.com

Lieve groetjes van Audrey



Zondag 1 september vond de 21e editie van het Preuvenement plaats, ofwel de Pasar Kecil 
plaats. Wij kunnen met trots zeggen dat het ook nu weer een succes was. Vele leden, niet-leden, 
jong en oud, zijn van heinde en ver naar Alkmaar gekomen. 
Naast de trouwe standhouders was er ook een aantal nieuwkomers. Te weten: Martabakker met 
martabak manis, Miko’s met bubur ayam en bubur vega en Shirley met Tupperware. Iedereen 
had heerlijk gekookt want al het eten was aan het einde van het evenement zo goed als uitver-
kocht!
De band Rockin Players heeft ervoor gezorgd dat de voetjes van de vloer gingen. Compliment-
en! Iedereen was vol lof over de band. De Polynesische dansgroep Maiana verzorgde een prach-
tige show én workshop.
Daarnaast was er nog veel meer te doen: pencak silat door de groep Nusantara, een kook-
demonstraties door Tante Wieneke Kailola en een demonstratie Kelepon door Iris Diktas, klein-
dochter van Joop en Trees Frans. Er was gelegenheid voor pidjit, cartoontekenen en schmink. 
Een vakjury wees de Martabakker aan als de leverancier van ’Het lekkerste gerecht’ en Mr. & 
Mrs. Smith bleken ’De mooiste stand’ te hebben. Ze gingen naar huis met de wisseltrofee, ge-
maakt door Het Houtlokaal. 
Om zes uur hebben we met de bouwploeg het terrein weer leeggemaakt en opgeruimd. Tot slot 
is er moe maar voldaan met het hele team geproost op deze fantastische editie. Iedereen wordt 
bedankt voor de komst en er is een hele dikke terimah kasi voor iedereen die heeft geholpen. 
Intussen kunnen we nog altijd extra handjes gebruiken. Kun jij een keer helpen of ken je iemand 
die dat zou willen? Mail dan naar bersamaju@gmail.com of spreek iemand van het bestuur hiero-
ver aan.
Tot volgend jaar.

Linda Frans 

Trots op het Preuvenement



preuvenement



De VTA-fietstocht

Op 1 juni werd de VTA-fi etstocht gehouden. Normaal gesproken wordt deze geleid door Frans 
Pfaff, maar doordat Jopie, zijn vrouw, ziek was nam ik die rol van hem over.

We verzamelden rond half tien bij sporthal De Meent met een negental mensen, waarna we rond 
tien over tien aan onze fi etstocht begonnen. 
Van De Meent reden we door het boerenland richting Egmond aan den Hoef. Hier stopten wij voor 
een eerste kopje koffi e met iets erbij. Nadat we een duinkaart hadden gekocht reden we door het 
duin richting Bergen aan Zee. Hier genoten wij van een versnapering. 

We volgden daarna een ’knopenroute’ via de wel bekende paddenstoeltjes van de ANWB. Door 
een val met de fi ets moesten we in Schoorl naar de fi etsendokter. Daar werd een spatbord op de 
fi ets van Babs afgesteld. Twee leden van onze groep haakten hier af en gingen naar huis.

Hierna vervolgde de groep van de zeven overgebleven mensen de route en stak vervolgens op bij 
de welbekende uitspanning De Berenkuil, waar we foto’s van dit optrekje zagen uit 1947. De dag 
was zonovergoten, dus we namen het ervan.

Na een goed uur rust fi etsten we toen via Bergen terug naar De Meent. De gehele zevenkoppige 
groep zag het daarna zitten om samen naar Chinees restaurant ’Hong Kong’ aan de Hardewijch-
straat in Overdie te gaan.
Hier nam ik om vijf voor acht ’s avonds afscheid. Het was een heerlijke vakantietrip geweest en ik 
stond er achteraf van te kijken hoe dichtbij en hoe mooi het duin en bos eigenlijk zijn.
Hopelijk zijn er volgend jaar meer aanmeldingen. Ik heb genoten. 

Thimo van der Heijden



Vrijdag 15 mei 2020 gaan wij naar De Tingieterij in het Gelderse Alphen aan de Maas. Op de 
terugweg stoppen wij bij het winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht waar u even heerlijk 
kunt ronddwalen, winkelen enz.. Daarna gaan we, onderweg naar Alkmaar, wokken in Heem-
skerk.

Wij vertrekken als altijd bij de Xenos, Europaplein om 08.00 uur en zijn dan om 9.30 uur bij 
de Tingieterij. Daar krijgen wij koffie en gebak, gevolgd door een mooie rondleiding. Rond 
12.00 uur gaan wij op pad richting Utrecht. Helaas kunnen wij niet op zaterdag in de Tingiet-
erij terecht. De bus is daarom besproken voor vrijdag 15 mei.

De Tingieterij laat een bijna vergeten ambacht zien: het gieten van tin tot bijzondere en un-
ieke cadeaus, gebruiksvoorwerpen en woonaccessoires in elke stijl. Van nostalgisch en lan-
delijk, tot kunstzinnig en modern. Alle informatie daarover staat op de website: www.oud-
eambacht.eu

Deelname aan de bustocht bedraagt per persoon €55,- (inclusief bus, Tingieterij, wokken 
enz.). U kunt een aanbetaling doen van €25,- euro p.p. of het totale bedrag van € 55,- p.p. 
overmaken naar rekeningnummer: NL88 ABNA 043.15.43.828 ten name van ONTSPANN VER 
TROPENVR AL met de vermelding BUS TRIP VTA en uw volledige naam.

Als u zich aanmeldt bij Lucy of bij mij, Hanny van Tuil, dan graag uw telefoonnummer, mo-
biele nummer of adres doorgeven.

Het totale bedrag moet voor eind maart 2020 op onze rekening staan.

BELANGRIJK:

Vanaf januari kunt u hierover contact opnemen met mij, Hanny van Tuil. Tel.: 06 42 49 64 92. 
Dit in verband met de vakantie van Lucy en Juul tot en met eind maart.

Bustrip van de Tropenvrienden
naar Tingieterij



Vul onderstaande formulier in en stuur deze op naar:

Vereniging Tropenvrienden Alkmaar
t.a.v. Secretaris mevrouw A. van Meene-Chin
p/a Blekerslaan 19
1814EJ Alkmaar

U kunt onderstaande gegevens ook email naar: ledenvta@gmail.com.

Ondergetekende wenst lid te worden met ingang van: __________________________

Voorletters en achternaam: _________________________________________________

Roepnaam:    _________________________________________________

Adres:    _________________________________________________

Postcode    _________________________________________________

Woonplaats:   _________________________________________________

Telefoonnummer:  _________________________________________________

Mobiel nummer:   _________________________________________________

Emailadres:    _________________________________________________

Medelid naam:   _________________________________________________

Datum:    _________________________________________________

Woonplaats:   _________________________________________________

De contributie voor 2017 is:
€ 40,- per jaar voor uzelf met partner en kinderen t/m 15 jaar.
€ 30,- per jaar voor uzelf.

aanmeldingsformulier vereniging tropenvrienden alkmaar


