
SNVL Fly- in 14-15 Mei 2022 

Inschrijving: Uiterlijk tot: 27 April 2022 

(Registration)  Closing on: April, 27,2022 

Naam & Voornaam: 
(Name & first name):  
Email adres: 
Mobile telefoonnummer: 
(Mobile number): 

Adres: 
Contactpersoon (naam en telnr): 
Inschrijving voor het hele weekend: 
(Registration fort the complete weekend) 
Inschrijving:   voor zaterdag:   voor zondag: 
(Registration;  for Saturday    for Sunday:   ) 
Ik kom met eigen vliegtuig:    Arrival by own aircraft: 
Vliegtuigregistratie en type:    Registration and type:    
Vliegveld van vertrek:     Departure from (airfield): 

Andere methode van aankomst (aangeven):  Other means of arrival (specify):   

 

Activiteiten: (Activities) 

Luchtvaarttak Ik doe er actief aan 
mee * 

Active participation* 

Ik wil er kennis mee 
maken 

I want to experience 

Opmerkingen 
Remarks 

Motorvliegen (Motor flying)    
Zweefvliegen (Gliding)    

Parapenten (Paragliding)    

Parachutejumping (skydive)    
Ballonvaren (Ballon)    

Modelvliegen (Model aircr.Flying    

* Geef aan of je bereid bent om deelnemers als passagiers te nemen voor kennismaking aan de sport  
* Specify if you are prepared to take a participant as passenger to make acquaintance with the sport 

Bezoek aan de sterrenwacht:  ja nee  
Visit to the oldest Dutch Observatory: yes no 

Overnachting    ja  nee  
Overnight stay    yes no 

Kamperen (nog in overleg)  ja nee (geef aan: tent of camper) 
Camping (permission pending)  yes no (Specify: tent or small camper van) 

Hotel de Reiskoffer: je moet zelf boeken, hierbij de contactgegevens voor de boeking) 
    (You need to make the reservation yourself by contacting): 

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 
**Do not forget, by your booking, to use the discount code for special rates: SNVL 
Dieet wensen:   
Dietary requirements: 

Andere verzoeken:  

Any other requests: 

Ik ben SNVL deelneemster/deelnemer: (Kaartnr.:           )  ik betaal €15,00 (per sluitingsdatum)  
 (I am a SNVL-participant/member) (Card Nr:          )   I pay   €15,00   (By closing date) 

Ik ben nog geen SNVL deelneemster/deelnemer:   ik betaal €50,00 (per sluitingsdatum) 
(I am not yet a SNVL-participant/member)     I pay   €50,00  (By closing date) 

Inschrijvingsgeld over te maken naar: Rekening: (Account No): IBAN: NL13 ABNA 0841 2301 10 
Registration fees to transfer to:   tnv: (to):   Stichting Nederlandse Vrouwen 

Reference: SNVL Mei 2022 (+ jouw naam/your name) 

Ingevuld inschrijvingsformulier sturen naar:  Stichting Luchtvaart Vrouwen: Sticht.nvl@gmail.com 

(Return completed form to):    Stichting Luchtvaart Vrouwen: Sticht.nvl@gmail.com  
 
Datum en Handtekening: 
Date and Signature: 
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