
ORANJEBAL  2020    -   AANMELDING

OPGAVE DEELNEMERS
Bij voorkeur digitaal invullen, onder uw eigen naam als .pdf opslaan en mailen naar 
oranjebal2020@adelsvereniging.nl. U kunt dit formulier ook in blokletters invullen 
en versturen naar de secretaris, Parkweg 1a, 2585 JG Den Haag. 

4.

3.

2.

[      ]
1.

Vul hieronder de namen van de deelnemers in, te beginnen met die van u zelf. Namen graag 
noteren zoals ze op de placementkaart en de deelnemerslijst vermeld zullen worden:
         PREDIcAAt / ROEPNAAM / tItEL / NAAM / - VOLLEDIGE MEISJESNAAM   (indien van toepassing)
Vermeld daar onder eventuele dieetwensen of allergieën en de [ LEEftIJD ] t.b.v. het placement.

Vul hieronder uw eigen gegevens in:

postcode, stad:

straatnaam en huisnummer:

land (indien niet Nederland):

e-mail:

telefoonnummer:

5.

Kruis hieronder aan van welke vereniging, ridderschap en/of orde u lid bent

opmerkingen/wensen:

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

Nederlandse Adelsvereniging  /  Vereniging voor Jongeren van Adel in Nederland

mailto:oranjebal2020%40adelsvereniging.nl?subject=oranjebal%202020%20aanmelding


PROGRAMMAKEUZE EN KOStEN

ORANJEBAL
NAV / VJAN / CILANE lid,
partner / introducé(e) en

hun niet-adellijke kinderen

niet NAV / VJAN lid,
partner / introducé(e)

en hun kinderen

totaal
aantal

totaal 
bedrag

28 jaar of ouder € 110 € 125

18 tot 27 jaar € 90 € 100

cILANE 35+  weekend prijs
deelnemer totaal 

bedrag1. 2. 3. 4. 5.
vrijdag 24 april    Welkomstborrel en diner € 50
zaterdag 25 april  Rondvaart en lunch € 75
zondag 26 april    Brunch aan zee € 30

Deelname aan het 35+ Weekend staat open voor alle Oranjebal deelnemers.

VJAN   Internationaal Weekend prijs
deelnemer totaal 

bedrag1. 2. 3. 4. 5.
IWE donderdagavond - zondag €160

IWE zaterdagochtend - zondag € 45
donderdag 23 april Welkomstborrel € 15

vrijdag 24 april Dagprogramma € 50

vrijdag 24 april Diner € 85

zaterdag 25 april Dagprogramma € 40

zondag 26 april Dagprogramma € 15

Deelname aan het IWE staat ook open voor potentiële VJAN-leden tot en met 35 jaar. Prijzen excl. Oranjebal

Uw aanmelding is compleet na retourzending van dit inschrijfformulier en vol-
doening van het totaalbedrag op NL88 ABNA 0521 0124 57 ten name van de 
NederlaNdse adelsvereNigiNg. Vermeld bij uw betaling uw volledige naam en uw 
telefoonnummer | Uw toegangskaart is op naam en niet overdraagbaar | 
Afzeggingen na 31 maart 2020 leiden niet tot restitutie | Indien een wachtlijst 
ontstaat treden wij met u in contact voor overleg | Het privacyreglement van de 
NAV is van toepassing.

bereken hier zelf  
de totale som:

NAV /  VJAN  -  INScHRIJVING  LIDMAAtScHAP (Al lid? ga door naar programmakeuze en kosten) 
Indien u nu lid wordt van de NAV / VJAN dan ontvangen u, uw eventuele partner/introducé(e) en
kinderen aantrekkelijke korting op de toegangskaarten voor het Oranjebal! En u betaalt
géén contributie (€20 / €17,50) in 2020. Wordt u lid? Vul dan hieronder uw gegevens aan.

meisjesnaam moeder:

voorletters:

academische titel: geboortedatum:

(Ter vereenvoudiging van de toetsing aan het Nederland’s Adelsboek of het Filiatieregister)

man vrouw

Ook uw echtgenote en/of kinderen inschrijven? Dat kan online via adelsvereniging.nl en vjan.nl. 
In Nederland woonachtige leden van een bij de CILANE aangesloten vereniging kunnen zich ook als 
gastlid van de NAV / VJAN inschrijven. 

totaal 
bedrag

Dranken tot 23:00 uur inbegrepen.

https://adelsvereniging.nl/over-ons/privacyverklaring
https://adelsvereniging.nl/lid-worden/aanmelden
https://vjan.nl/lidmaatschap

