
 

SNVL fly-in op Breda International Airport (EHSE): 
Weekend 14-15 Mei 2022   Inschrijving  Uiterlijk tot: 27 April 2022 
Naam & Voornaam: 
Email adres: 
Mobile telefoonnummer: 
Adres: 
Contactpersoon (naam en telnr): 
Inschrijving voor het hele weekend: 
Inschrijving:   voor zaterdag: voor zondag: 
Ik kom met eigen vliegtuig: 
Vliegtuigregistratie en type: 
Vliegveld van vertrek: 
Andere methode van aankomst (aangeven):  
Activiteiten:  

Luchtvaarttak Ik doe er 
actief aan 

mee * 

Ik wil er 
kennis mee 

maken 

Opmerkingen 

Motorvliegen     
Zweefvliegen     
Parapenten     
Parachutejumping     
Ballonvaren     
Modelvliegen     

* Geef aan of je bereid bent om deelnemers als passagiers te nemen voor  
kennismaking aan de sport 
Bezoek aan de sterrenwacht: ja nee  
Overnachting   ja  nee  
Kamperen (nog in overleg) ja nee (geef aan: tent of camper) 
Hotel de Reiskoffer: je moet zelf boeken: 

 
Pastoor van Breugelstraat 45, 4744 AA Bosschenhoofd  
Tel: +31 (0)165 316 310  e-mail: reservering@reiskoffer.nl ** 
**Vergeet niet de code voor speciale tarieven bij de boeking te melden: SNVL 
Dieet wensen: 
Andere verzoeken: 
Ik ben SNVL deelneemster/deelnemer: (Kaartnr.: )  
ik betaal €15,00 (per sluitingsdatum)  
Ik ben nog geen SNVL deelneemster/deelnemer: 
ik betaal €50,00 (per sluitingsdatum) 
Inschrijvingsgeld over te maken naar:  
Rekening:  IBAN: NL13 ABNA 0841 2301 10 
tnv: Stichting Nederlandse Vrouwen 
Reference: SNVL Mei 2022 (+ jouw naam) 
Ingevuld inschrijvingsformulier sturen naar:  
Stichting Luchtvaart Vrouwen: Sticht.nvl@gmail.com 
Datum en Handtekening: 
(Of via de site inschri jven) 

  
    
 
 
   
      
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

   De Stichting (SNVL) heeft voor doel vrouwen aan te moedigen om  
   met de luchtvaart kennis te maken en ze daarin te ondersteunen. 

 
Er zijn 7% vrouwen in de luchtvaart tegenover 93% mannen. 
 
Dit is niet in verhouding met de samenstelling van de maatschappij. 
 
Daarom de vraagt de SNVL diegenen die dit doel willen steunen, zich  
bij de SNVL aan te sluiten. Natuurlijk verwachten wij dat vooral  
vrouwen op deze oproep zullen reageren. 
 
De daarmee geworven middelen zullen ons helpen om luchtvaart  
activiteiten te organiseren, zoals fly-ins, om vrouwen de gelegenheid  
te geven om met de verschillende luchtsporten in aanraking te komen. 
 
De Fly-in van 14-15 mei 2022 is het eerste komende evenement.  
 
Wij verheugen ons om je hierbij te mogen verwelkomen. 
(Mannen zijn welkom als ze een vrouw introduceren, of ze zelf  
deelnemer aan de SNVL zijn). 
 
https://stichtingnederlandsevrouweninluchtvaart.wordpress.com    


