
AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN PENSHONADO’S

 
                              naam en voornaam (volledig) 
Aspirant lid : _________________________________________ roepnaam : ___________________

Idem van partner : _________________________________________ roepnaam : ___________________
 
Adres : ________________________________________________
 
Wijk : ________________________________________________ 

Telefoon : ________________          Portable : ___________________ 

Fax : ________________    E-mailadres : ___________________
 
 
Verzoekt hierbij lid te worden van de Vereniging van Penshonado’s. 

De Statuten zijn in mijn bezit en ik verklaar in te stemmen met: 
a) De inhoud van de Statuten.
b) De contributie à NAƒ 400,-- per jaar (inclusief partner) of NAƒ 200,-- per jaar (exclusief partner). 

U wordt verzocht onderstaande vragen te beantwoorden: (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

1. Ondergetekende verklaart de fiscale Penshonado status te hebben zoals bedoeld in de terzake geldende 
bepalingen van de “Landsverordening op de Inkomstenbelasting”. 

   JA ga verder naar 5 / NEE ga verder naar 2 

2. Ondergetekende verklaart ingezetene van Curaçao te zijn, de leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt en 
voor eigen gebruik in onverhuurde staat een woning in eigendom te hebben zoals bedoeld in de 
hierboven onder punt 1 genoemde bepalingen. 

   JA ga verder naar 3 / NEE ga verder naar 4

3. Wie zijn de twee leden, welke volgens artikel 4 punt b van de statuten Uw introductie ondersteunen.

1. Naam: ______________________________      Handtekening: ____________________________ 

2. Naam: ______________________________      Handtekening: ____________________________

Ga verder naar 5.

4. Helaas kunnen wij Uw verzoek niet in behandeling nemen omdat U niet voldoet aan het 
lidmaatschapscriterium. U kunt een bezwaarschrift tegen deze beslissing met redenen omkleed 

   indienen bij de secretaris van de vereniging.
   Nadere informatie hierover vindt u in de statuten artikel 4 punt 3 en 4.

5. U kunt nu het formulier ondertekenen.
 

 Curaçao, ______________________  Handtekening kandidaat-lid : ____________________________ 
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AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN PENSHONADO’S

 

Een van de doelstellingen van de vereniging is zich in te zetten, indien gewenst, voor de belangen van 
Curaçao, vooral op sociaal, economisch, zakelijk en juridisch gebied. 

Om deze inzet te kunnen realiseren, is de expertise van de leden soms gewenst. 

Het invullen van de navolgende vragen is voor u en/of uw partner facultatief maar wordt wel zeer op prijs 
gesteld omdat het de vereniging in staat stelt te inventariseren welke expertise onder haar leden aanwezig is. 

Onderstaande gegevens worden door het bestuur als strikt vertrouwelijk behandeld. 

Naam : ____________________________________ 

 
Bent u bereid uw medewerking te geven, indien gevraagd? : ____________________________________

 
Welk beroep of functie heeft u in het verleden uitgeoefend? : ____________________________________ 

 
Op welk terrein heeft u expertise? : ____________________________________

 
Wat zijn Uw actieve hobby’s? : ____________________________________
 

Verdere opmerkingen : ____________________________________ 
 

 

De Vereniging van Penshonado’s heeft een eigen website onder de naam:
http://www.pensionado-curacao.info
 
Om als lid toegang te krijgen tot de rubriek “Leden” waar de volledige ledenlijst, activiteiten en 
bestuursmededelingen worden vermeld dient U in het bezit te zijn van een username en een password naar 
eigen keuze. 

Mijn gewenste username is : ___________________________________________

Mijn gewenste password is : ___________________________________________ 

(let op het gebruik van hoofd en kleine letters en spaties) 

Tot slot verzoeken wij U bij het inleveren van deze formulieren een recente pasfoto van U zelf en van Uw 
partner bij te voegen. 
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