Voorletters

: ……………….…M / V tussenvoegsel ………………………titels………….………………….

Achternaam

: ………………..………………………………………………………….…………………………..

Straat

: ………………..………………………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………. Woonplaats ……………………………………………………………....

U bent werkzaam bij : Gemeente / Deelgemeente / Stadsdeel / Gewest / Ministerie*
Naam organisatie: ………………………………………………………………………..…………………………….
Naam afdeling / dienst / sector / :…………….......……………………………..………….………………………..
Uw functie : ….……………………………………………..……………………………………………………………
* svp doorhalen wat niet van toepassing is.

Telefoonnummer werk :…………………………………………………………………………………………..
Emailadres werk

: ……………………………………..@..................................................................

U kunt in deze ruimte uw visitekaartje vast maken. Bent u niet in het bezit van een visitekaartje, dan verzoeken wij u
vriendelijk om uw gemeentesecretaris of leidinggevende onderstaande gegevens in te laten vullen.

Leidinggevende / gemeentesecretaris verklaart akkoord te zijn met ingevulde gegevens.
Naam

:…………………………………………………………………………………………………….

Datum

:………………………………………………Plaats:…………………………………………….

Handtekening :……………………………………………………………………………………………………
U bevestigt deze aanvraag met datum, plaats en handtekening:

Datum

:……………………………………………..Plaats:……………………………………………….

Handtekening :……………………………………………………………………………………………………..

Dit formulier is uitsluitend bestemd voor aanvragen door administratieve en bestuursambtenaren vanaf schaal BBRA 10 bij (deel)gemeenten, stads- en streekgewesten, hoofden/management van sectoren, diensten en afdelingen, ten behoeve van een gratis
vng magazine.
•
indien u werkzaam bent bij een ministerie wordt uw aanvraag ter goedkeuring aangeboden aan het hoofd van VNG afd.
Communicatie.

•

De VNG zorgt vanuit de Databank VNG Ledengegevens actief voor gratis verzending van VNG Magazine naar het
huisadres van:
- Lokale bestuurders: Burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen
- Ministers en staatssecretarissen en Leden van de Eerste en Tweede Kamer

Behoort u tot deze groepen maar ontvangt u VNG Magazine niet? Neem dan contact op met de contactpersoon bij uw
gemeente of deelgemeente die de gegevens van uw organisatie in de Databank VNG Ledengegevens actueel houdt. Voor
overige vragen kunt u contact opnemen met: VNG Informatiecentrum via email informatiecentrum@vng.nl of telefoon 070
3738020.

Gelieve deze ruimte niet te beschrijven
Datum invoer

:………………………………………………

Relatiecode

:………………………………………………

Retouradres:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Team Relatiebeheer/Informatiecentrum
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Relatiecode organisatie :………………………………………………
Uw gegevens worden opgenomen in het relatiebeheersysteem van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uw privé adres
gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. verzending VNG magazine.

