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AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP 

Ondergetekende,  

Naam en voornaam  :  

Adres: 

Postnummer en Gemeente : 

Plaats en datum van geboorte: 

Telefoon:             E-mail:  

Nationaliteit:          Taalstelsel:              Beroep: 

Luchtvaartkwalificaties en/of lid van volgende luchtvaartverenigingen:  

wenst lid te worden van de vzw Het Huis der Vleugels in de categorie: (duid uw keuze aan)  

 O  EFFECTIEF LID: 

 

• iedereen die deel uitmaakt of uitgemaakt heeft van het varend personeel van de militaire  of 

 burgerluchtvaart;  

• iedere persoon die bij de militaire of burgerluchtvaart een kaderfunctie waarneemt of waargenomen 

heeft;  

• de gebrevetteerde parachutisten, militair of burger.  

 

O  AANGESLOTEN LID  

 

• zij die een relevante activiteit uitoefenen of uitgeoefend hebben in de militaire of burgerluchtvaart, 

evenals hun  echtgenoot(-note), de weduwnaars en geno(o)t(e) , weduwen en de kinderen of wezen 

van de effectieve, aangesloten of ereleden.  

• zullen ambtshalve als aangesloten leden aanvaard worden zij die beantwoorden aan één van de 

voorwaarden van effectief lid en die deel uitmaken van het actief kader van de Defensie.   

 

O  SYMPATHISANT  

 

• elke persoon, sympathisant van het Huis der Vleugels, die door zijn lidmaatschap wil bijdragen aan 

het welzijn van de vereniging.   

Jaarlijkse bijdrage : 15 €   (de ambtshalve aangesloten leden betalen geen lidgeld)  

Peters: het peterschap is vereist voor de drie categorieën. 

Naam:          Handtekening   

Naam:       Handtekening    

 Datum en handtekening van het kandidaat-lid:  

In overeenstemming met de Privacyverklaring van HDV,worden uw persoonsgegevens enkel gebruikt door 

het HDV en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan 

derde partijen.Het HDV verbindt er zich toe de gegevens zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk te 

gebruiken.  


