
     
   

 

 

WEES WELKOM bij  

de Dordrechtse Brandweer Vereniging 
 
De personeelsvereniging van de brandweer in Dordrecht maakt onderdeel uit van de rijke historie van 

de Dordtse brandweer. De vereniging startte op 7 januari 1927 als een officieel orgaan in het 

besluitvormingsproces, zoals wij nu de ondernemingsraad kennen. Die functie heeft onze 

personeelsvereniging niet meer. Al kunnen we ons nog wel vinden in de omschrijving van ons 

hoofddoel, die vermeld staat in onze statuten en het huishoudelijk reglement uit 1983:  

 

“De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van- en een goede 

verstandhouding te bevorderen onder de personeelsleden van de Dordrechtse 

Brandweer”. 
 

Tegenwoordig mag iedere medewerker van de VRZHZ, die werkzaam is in Dordrecht, lid worden van 

de vereniging. Ieder jaar maken wij een evenementenplanning, waar de leden natuurlijk ook hun 

stempel op kunnen drukken. Succesvolle activiteiten die vaak terugkeren zijn de nieuwjaarsreceptie, 

een BBQ, de kindermiddag, de seniorendag en het Sinterklaasfeest. Ook hebben we elk jubileumjaar 

een groots feest. Ieder jaar verschijnt er een nieuwsbrief, waarin de evenementen in dat jaar benoemt 

worden. Zo kun je ruim van te voren in jouw agenda een aantekening maken.  

 

Wil je meer weten? De maandelijkse contributie bedraagt €5,55. Ieder jaar in december geven wij 

de wijzigingen door aan de HRM-ers van Maandelijks wordt de contributie á €5,55 van jouw salaris 

afgeschreven. De machtiging stopt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap. 

Via DBV@vrzhz.nl kun je jouw vragen stellen. Natuurlijk kun je ook altijd even sfeer komen proeven bij 

één van onze evenementen. 

 

Gelijk enthousiast? Dan kun je door het invullen en inleveren van het inschrijfformulier aan de 

achterkant van deze pagina jouw lidmaatschap aanvragen!  

 

     
 

 



Inschrijfformulier  
Graag retourneren aan Mirella Zonderop per (interne) post.  

VRZHZ, Dordrechtse Brandweer Vereniging, Postbus 350, 3300AJ Dordrecht. 
 

1. NAW-gegevens 
 
1.1. Naam :   …………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2. Geboortedatum :   …………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3. Geboorteplaats :     …………………………………………………………………………………………………… 
 
1.4. Adres :    …………………………………………………………………………………………………… 
 
1.5. Postcode, Plaats :  …………………………………………………………………………………………………… 
 

1.6. Telefoonnummer :  …………………………………………………………………………………………………… 

 
1.7 E-mailadres :  …………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Gezinssituatie 
2.1. Huwelijkse staat :   0 Gehuwd 

0 Ongehuwd, maar samenwonend met partner 
0 Partner 
0 Gescheiden 

0 Weduwe / Weduwenaar 
2.2. Gegevens partner 
Naam Partner    : ……………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum   : ……………………………………………………………………………………… 
 
Woonachtig op uw adres  : JA / NEE   Indien het antwoord NEE is; 

 
2.3. Adres    : ……………………………………………………………………………………… 
 
2.4. Postcode    : ……………………………………………………………………………………… 
 
2.5. Plaats    : ……………………………………………………………………………………… 

 
2.6. Huwelijksdag   : ……………………………………………………………………………………… 

 
3. Kinderen 
3.1. Kinderen:   0 Ja 0 Nee 

 
3.2. Naam en geboortedatum kinderen: 

 
1. ………………………………………………………………………… (naam) …… - …… - …… (geboortedatum) 
 
2. ………………………………………………………………………… (naam) …… - …… - …… (geboortedatum) 
 
3. ………………………………………………………………………… (naam) …… - …… - …… (geboortedatum) 

 
4. ………………………………………………………………………… (naam) …… - …… - …… (geboortedatum) 
 
5. ………………………………………………………………………… (naam) …… - …… - …… (geboortedatum) 

 
 

Lidmaatschap ingaande per: ………. - ……….- ……….. (datum) 
 

Lidmaatschap onder voorbehoud van acceptatie door het bestuur van de Dordrechtse Brandweer Vereniging. Tevens machtig ik door ondertekening 

de penningmeester van de Dordrechtse Brandweer Vereniging voor het maandelijks afschrijven van de contributie á €5,55 van mijn salaris. De 

machtiging stopt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap. Tevens ga ik door ondertekening akkoord met de statuten en het 

huishoudelijke reglement van de vereniging.  
 

Datum:      Handtekening: 

 

 

………. - ……….- ……… (datum)  ………………………………………………… 


