VERENIGING VOOR HULPBETOON IN DE MARINE vzw

Wie zijn wij

Onder het motto “De Marine één grote familie”
werd de Vereniging voor Hulpbetoon in de
Marine opgericht in 1965.
Onder voorzitterschap van bezieler Commodore
Lurquin kregen de eerste statuten vorm. Als vzw,
onafhankelijk werkend, is ze vertegenwoordigd
door alle personeelscategorieën.

Onze middelen
Uw steun met uw lidmaatschapsbijdrage
en/of een abonnement op ons maritiem
tijdschrift
NEPTUNUS: het bewijs van
solidariteit met de Marine en zijn families.

Ons doel en onze werking

De Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine
vzw heeft tot doel al het personeel van alle
machten in dienst bij de Marine, evenals hun
familie, bij te staan telkens de officiële
organismen niet bij machte zijn dat te doen of hun
hulp ontoereikend blijkt te zijn.
Tevens geven wij een maritiem tijdschrift
uit waarbij onze acties, de laatste nieuwtjes over
onze Marine en historische artikelen in
verschijnen.

Wat bieden wij u aan
- Financiële steun onder vorm van gift, renteloze leningen.
- Terugkerende steunacties zoals:
-Tussenkomsten Internaatkosten voor mindervalide kinderen.
-Studiebeurzen voor wezen van de Marine.
-Vakantietoelage voor weduwen/weduwnaars en wezen van de Marine.
-Tussenkomst bij overlijden.
-Kerstpremie voor weduwen/weduwnaars en wezen van de Marine.

Wij zijn bereikbaar voor u op
Tel: 02/44 30625
hulpbetoon.marine@mil.be

BE66 5512 7313 0043 voor LIDGELDEN
van Hulpbetoon en Neptunus

VERENIGING VOOR HULPBETOON IN DE MARINE vzw
GRAAF JANSDIJK 1, 8380 ZEEBRUGGE
Tel.: 02/44 30625
e-mail: hulpbetoon.marine@mil.be
ASSOCIATION D’ENTRAIDE DE LA MARINE asbl
+ NEPTUNUS, het maritieme tijdschrift uitgegeven door de
vzw «Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine»
Voor de begunstigden van de Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine (actief personeel en de leden),
geeft de bijdrage eveneens recht op de voordelen vermeld op het document in bijlage.
Ten einde onze gegevensbank op punt te stellen en U op de best mogelijke manier te helpen, vragen wij U
tevens om de inlichtingsfiche in bijlage terug op te sturen. (indien deze gedurende het afgelopen jaar
veranderd zou zijn).

INLICHTINGSFICHE
Terug over te maken aan Vereniging Hulpbetoon in de Marine
GRAAF JANSDIJK 1 – 8380 ZEEBRUGGE
Hulpbetoon.marine@mil.be

Naam: ........................................Voornaam: ...........................................
Geboortedatum: .........................
Stamnummer: ............................Graad: ..................................................
Straat: ......................................................................................................
N°: ..........................................
Postcode: ....................................
Stad: ..........................................
Tel: ..........................................GSM: ...................................................
E-mail: ......................................................................................................
Ik word/ben lid in de hoedanigheid van:
0 Militair bij de Marine in actieve dienst
0 Militair of Burger tewerkgesteld bij de Marine
0 Reservist van de Marine
0 Gepensioneerde van de Marine
0 Ex- dienstplichtige Zeemacht van de klasse .............................................................
0 Militair of burger die ooit voor de Marine gewerkt heeft van .... tot ...........................
Dienst ................................
0 Weduwe, weduwnaar of wees (wezen) van een persoon die deel uitmaakt van de hierboven
vermelde categorieën
0 Familieleden die deel uit maken van één van de hierboven vermelde categorieën
0 Sympathisant (die geen deel uitmaakt van de hierboven vermelde categorieën)
Gelet de wet van de bescherming op de persoonlijke levenssfeer, heeft U het recht om de gegevens die U
aanbelangen te wijzigen, aan te passen of te laten verwijderen. Zonder bezwaar van uwentwege, door het aankruisen
van het hieronder vermelde vakje, kunnen de gegevens meegedeeld worden aan derden (verenigingen met maritiem
karakter).
0 Ik verzet mij tegen het gebruik van mijn gegevens aan derden.
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