
VNODIA 2015 
Vlaams-Nederlandse ontmoetingsdag voor industriële archeologie
6 juni 2015  •  Kerkschip Sint-Jozef, Antwerpen

thema: Industrieel Erfgoed Internationaal: (on)macht van verenigingen en vrijwilligers

INSCHRIJFFORMULIER (moet ons uiterlijk op 1 juni bereiken per post of e-mail)

naam

adres

plaats + postcode

e-mail

meldt zich hierbij aan voor VNODIA 2015 op 15 november 2014 in Antwerpen als 
(maak een keuze uit onderstaand lijstje door rechts op het balkje te klikken) :

ANDERE OPTIES (aangeven wat van toepassing is))

Ik breng gratis folders en documenten mee voor de deelnemers aan VNODIA 2015.

Ik wens boeken, brochures of andere zaken te koop aan te bieden op VNODIA 2015 en 
ben zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan of diefstal van de meegebrachte 
producten 

BETALING (uiterlijk 1 juni voldoen)
Het verschuldigde bedrag overmaken naar Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie : 
bankrekening bij TRIODOS bank Brussel
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
inschrijvingsformulier per e-mail zenden aan vnodia2015@vvia.be 
of per post aan VVIA, Postbus30, Postkantoor Stationswijk, Kortrijksesteenweg, B-9000 Gent

Ik ben bereid een paper over het jaarthema voor te stellen over: 

Ik aanvaard dat de maximum toegestane sprekerstijd slechts 15 minuten bedraagt. Ik zend een 
samenvatting van 200 woorden aan het organisatiesecretariaat uiterlijk vóór 15 mei samen met 
mijn inschrijfformulier. Ik lever uiterlijk tegen einde augustus 2015 een tekst van 2500 à 3500 
woorden en bijhorende illustraties ter publicatie in het Vlaams-Nederlandse tijdschrift “Erfgoed 
van Industrie en Techniek”

Ik aanvaard dat de maximum toegestane sprekerstijd in dit geval slechts 7 minuten bedraagt. Ik 
zend een samenvatting van 200 woorden aan het organisatiesecretariaat samen met mijn 
inschrijvingsformulier

vereniging

Ik wens tijdens de namiddag de werking, een project, een actie van mijn 
vereniging voor te stellen over :

mailto:vnodia2015@vvia.be
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