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ASSOCIATION ‘LES AMIS DE L’ARBORÉTUM DE LA TUILLIÈRE’ 

                 Ayen,  

 

Beste liefhebbers van La Tuillière, 

 

Deze brief is een ledenwerfbrief. 

 

De vraag aan u is om lid te worden. 

De lidmaatschapskosten zijn vastgesteld op € 7,50 per persoon per jaar.  

Partners dienen individueel lid te worden.  

Kinderen/jongeren tot 25 jaar zijn gratis ‘gezinslid’.  

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Lid voor het leven: € 100. 

 

Indien u besluit lid te worden, wilt u dan bijgaand formulier invullen en opsturen of mailen naar 

Tuillierearboretum@free.fr 

 

Wat kunnen de leden verwachten: 

* Tenminste eenmaal per jaar een nieuwsbrief 

* Vrije toegang tot het arboretum 

* Meerdere keren per jaar een rondleiding door het arboretum 

* Persoonlijke en individuele uitleg en educatie over de bomen: benaming, onderhoud en 

   bijzonderheden 

* Leden kunnen hun eigen boom (laten) planten: herinneringsboom, CO2-compensatieboom, 

   geboorteboom, etc. 

* Jaarlijks een ledenvergadering met een hapje en een drankje 

 

Het bestuur van de Association bestaat uit: 

Ineke Vink  voorzitter 

Wout Kromhout  vice-voorzitter 

Koos Slob  secretaris 

Jan Paauw    penningmeester 

Jerôme Perdrix lid 

Cathy Barbosa lid 

Els Berns   lid 

 

U bent lid zodra het geld is bijgeschreven op:  

Credit Coop rekening : FR76 4255 9000 6941 0200 2289 31 tnv: Les amis de l’arboretum, Ayen. 

BIC: CCOPFRPPXXX 

 

Met hartelijke groet, mede namens de andere bestuursleden, de voorzitter 

 

Ineke Vink 
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Onderstaand formulier invullen svp en opsturen naar: 

Les Amis de L’Arborétum de La Tuillière 

12, La Tuillière, 19310 Ayen (Frankrijk) 

Mailen kan ook: Tuillierearboretum@free.fr 
 

 

Ondergetekende wil lid worden van Association ‘Les amis de 

l’arborétum de La Tuillière’: 
 

Naam: ……………………………………………….. 

Voornaam:  ………………………………………….. 

Geb. datum: ………………………………………….. 

Straat: ……………………………………………….. 

Huisnummer: ……………………………………….. 

Postcode: …………   Stad: ………………………… 

Telefoon: …………………………….. 

e-mail: ……………………………….. 
 

Partnerlid: 

Naam: ……………………………………………….. 

Voornaam:  ………………………………………….. 

Geb. datum: ………………………………………….. 

Telefoon: …………………………….. 

e-mail: ……………………………….. 
 

 

 

Ik maak 7,50  euro cash of per cheque over aan:  

Les Amis de l’Arboretum de La Tuillière,  

12  La Tuillière, 19310 Ayen 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

* € 7.50 per persoon (kinderen en jongeren tot 25 jaar gratis lid) 

of € 100 per persoon als lid voor het leven 
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