Vlaamse Vereniging tot
Behoud van Historische Vaartuigen
vzw

Leuvensesteenweg 155
3191 Hever
België

Duid aan:
Ik ben in het bezit van varend erfgoed ouder dan 50 jaar en wil lid worden van de VVBHV.
Voeg twee duidelijke recente foto’s van het vaartuig bij.
Ik ben in het bezit van varend erfgoed jonger dan 50 jaar met erfgoedwaarde en wil lid worden van de
VVBHV. Voeg twee duidelijke recente foto’s van het vaartuig bij.
Ik ben niet in het bezit van een varend erfgoed en wil steunend lid worden van de VVBHV.
De door mij verstrekte foto's en scheepsgegevens mogen worden gebruikt voor vermelding in
verenigingspublicaties.
of
Ik wil niet dat mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt voor verenigingspublicaties.
Ik verklaar mij akkoord met de privacy policy van de VVBHV. De VVBHV mag mijn gegevens gebruiken
voor het toesturen van nieuws aangaande watererfgoed gebonden materie en aanverwanten. Mijn
gegevens zijn vertrouwelijk en zullen enkel intern gebruikt worden en niet verspreid worden naar derden
toe.
Uw gegevens:
Naam: ………………………………………………..

Voornaam: ………………………………………

Adres: …………………………………………………

Postcode – woonplaats: ………………………

Telefoon: ………………………….

Mobiel: ………………………..

e-mailadres: …………………………………………………
Beroep: …………………………….
Heeft u restauratieplannen: ……………

Thuishaven: ……………..……………………….

Is er een aanvraag tot bescherming ingediend? ……….. Sinds …………………………………………….
Type en naam van het schip:
…………………………………………………………………………………………………..
Afmetingen:
lengte:…………………. breedte: …………………. diepgang:…………………. kruiphoogte: ………………
Bouwjaar en werf van het schip: ……………………………………………………………………………………
Materiaal casco: ………………………………………..
Waterverplaatsing: ……………………ton
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Meetbrief Nr: ……………………………..

Laadvermogen (vrachtschepen): ………………………….
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Motor:
Merk: …………………………………………………………

Type: ……………………………………

Aantal cilinders: ……………………..

Aantal pk: …………….. Bouwjaar: ………………………………

Toerental: Min.:…………………….

Max. : …………………….

Keerkoppeling:
Merk: …………………………….…..

Bouwjaar koppeling: ……………

Vertraging:………………

Bent u in het bezit van de handleiding van de
° motor: • ja • neen
° keerkoppeling: • ja • neen
Schroef:
Materiaal: ……………………

Aantal bladen: ………….

Diameter: …………….. mm

De geschiedenis van het schip, met vermelding van de ex–namen en de bijbehorende jaartallen kunt
u samen met de bij u bekende geschiedenis en opmerkingen uitgebreid op de achterzijde van deze
pagina's vermelden.

GROTE MAST

BEZAANSMAST

WANT

Afstand tot steven

Idem

Soort want

Hoogte boven dek

Idem

Diameter want

Hommer boven dek

Idem

Voet

Idem

Lengte giek

Idem

Diameter giek

Idem

Lengte gaffel

Idem

Dikte gaffel

Idem

Lengte zwaard
Breedte zwaard
Dikte zwaard
Afst. zwaardboutmast
Lengte kluiverboom
Diameter
kluiverboom
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Grootzeil oppervl.

Hijs

Doek

Hijs

Doek

Hijs

Doek

Hijs

Doek

Zeilmaker/Plaats
Fok oppervl.
Zeilmaker/Plaats
Kluiver oppervl.
Zeilmaker/Plaats
Bezaan oppervl.
Zeilmaker/Plaats
Extra zeilen

Nadat het aanmeldingsformulier naar de secretaris is gezonden, uw aanvraag werd aanvaard en het
lidgeld is voldaan bent u toegetreden of steunend lid van de VVBHV.
Datum: ………………………
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Handtekening: ………………………………
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