Heb jij zin om kennis te maken met KVLV ? Dat kan !
Voor slechts e 30 kun je een jaar lang proeven van KVLV-activiteiten én
krijg je 10x ons magazine ‘Vrouwen met vaart’ in je bus ! Bovendien betaal
je slechts e 15 als je voor de eerste keer aansluit!
Vul onderstaande fiche in (drukletters a.u.b.). Wie weet krijgt de KVLV-microbe ook jou te
pakken ! Je bent in ieder geval hartelijk welkom !
|

Naam :

|

Voornaam :

|

Straatnaam en huisnummer :

|

Woonplaats en postnummer :

|

Telefoonnummer en e-mail :

|

Geboortedatum :

|

o Ik ben Agravrouw (z.o.z.)
o Ik ben mantelzorger

Datum en handtekening,

In te vullen door het afdelingsbestuur :

.......................................................................

Afdelingsnaam en -nummer : .........................................................................................................................
| Naam, adres, telefoonnummer secretaresse :
|

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Datum en handtekening,

of stempel secretaresse

.......................................................................
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In te vullen door Agravrouwen
Ben jij Agravrouw ? n ja   n nee
Jij bent Agravrouw als je gezinsinkomen geheel of gedeeltelijk komt uit beroepsactiviteiten op een erkend land- en tuinbouwbedrijf of tuinaanlegbedrijf.
(erkend = een btw-nummer bezitten)
Dus ook buitenhuis werkende vrouwen kunnen Agravrouw zijn.
Ook administratief werk, contacten met aan- en afvoer op je bedrijf, horen bij je
beroep.
Heeft jouw bedrijf een ondernemingsnummer (btw-nummer) :
n ja  n nee
Om je uit te nodigen op activiteiten voor Agravrouwen, hebben wij concrete informatie nodig over je beroepsactiviteiten. Wil je daarom ook volgende lijst invullen aub.
Ik ben actief in volgende sector(en) (kruis aan) :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Akkerbouw
Melkvee
Varkens
Vleesvee/Kalveren
Fruit
Pluimvee
Groenten
Sierteelt
Andere : 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Verbredingsactiviteiten :
n
n
n
n
n
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Hoeveproducent
Hoevetoerisme
Zorgboerderij
Landbouwgids
Andere : 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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