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________________________________________________________________

Aanvraag tot lidmaatschap
In te dienen bij het secretariaat van de Theosofische Vereniging.
De doeleinden van de Theosofische Vereniging zijn:
1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder
onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en
wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur en van de vermogens die
in de mens latent aanwezig zijn.
Hierbij verklaar ik in te stemmen met de bovenvermelde doeleinden van de Theosofische
Vereniging en meld mij aan als lid.
 Ik wil tevens lid worden van een loge of centrum. Stuur me s.v.p. informatie over loges
en centra in mijn omgeving.
 Ik ken loge/centrum ………………………… en wil tevens lid van deze loge of dit
centrum worden.
NB.: De voorzitter of secretaris van deze loge of dit centrum dient het tekstblok onderaan de bladzijde in
te vullen, te ondertekenen en dit formulier te zenden aan het secretariaat van de TVN in Amsterdam.

Datum: ................................... Handtekening: .........................................................................
Achternaam: .................................................................................................................... M / V
Voornamen (voluit): ....................................................................................................................
Straat en huisnummer: ...............................................................................................................
Postcode en plaats: ....................................................................................................................
Tel.: ......................................................................................... Geboortedatum: ………………
E-mail: ........................................................................................................................................
Beroep: .......................................................................................................................................

Voor minderjarigen is toestemming van de ouders/verzorgers nodig.
Handtekening ouder/verzorger: .................................................................................................
___________________________________________________________________________
Indien tevens loge/centrum lidmaatschap wordt aangevraagd moet dit worden ingevuld door het bestuur:

Gegevens opgenomen in de administratie van loge/centrum ....................................................

Datum: ................................. Handtekening secretaris/voorzitter: ............................................

Gebieden waarop aanvrager deskundig is, en daardoor een bijdrage zou kunnen leveren aan
het werk van de vereniging:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Contributie
De contributie1 voor de Theosofische Vereniging in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering.
Voor tweede en volgende gezinsleden geldt een lager tarief (zonder het tijdschrift Theosofia).
De contributietarieven worden op de website vermeld en zijn ook op te vragen bij het
secretariaat (zie gegevens bovenaan dit formulier).
Leden ontvangen het tijdschrift Theosofia en kunnen gratis boeken lenen uit de Theosofische
Bibliotheek in Amsterdam. Loge- of centrumcontributie is niet inbegrepen bij de contributie
van de Theosofische Vereniging in Nederland.
U ontvangt binnenkort een verzoek tot betaling van contributie voor de nog niet verstreken
maanden van het jaar. Na ontvangst van de contributie wordt uw aanvraag verder
behandeld.

Datum: …………………….. Handtekening aanvrager: ...........................................................

________________________
1
Indien de betaling van de volledige contributie moeilijkheden oplevert, mag dit geen beletsel zijn om lid te
worden of te blijven van de Theosofische Vereniging. In dat geval kan de penningmeester, na een gemotiveerd
verzoek, voor het betreffende jaar uitstel van betaling, dan wel gedeeltelijke ontheffing verlenen.

___________________________________________________________________________
In te vullen door het secretariaat van de Theosofische Vereniging in Nederland:

Datum inschrijving: ................................
Nummer inschrijving: ................................
Jaarnummer: ................................
Diploma en stukken toegezonden op: .......................

Opgenomen in:
 computersysteem
 kaartsysteem
 brieven nieuwe leden
 ledenlijst

