
Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP 
 

Ondergetekende, instemmende met het doel der Theosofische Vereniging en bereid zich aan haar statuten 
te onderwerpen, verzoekt hierbij als Toegetreden Lid te worden toegelaten. 
Ik verklaar dat de Theosofische Vereniging, noch een van haar afdelingen ooit een aanvraag tot lidmaat-
schap van mijnentwege geweigerd heeft. 
 

(LEESBAAR SCHRIJVEN – IN DRUKLETTERS) 

NAAM en VOORNAMEN: MEVROUW, MIJNHEER, (het overbodige schrappen): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beroep: ……………………………………………………………… Nationaliteit: ………………………………. 

Geboorteplaats en -datum: ………………………………. ……………………… 

Postcode en Woonplaats: …………………………………………………………………………………………. 

Straat en Nummer: …………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon/GSM: ……………………………………………. Mailadres: .…………………………………………. 

Opgemaakt te: ……………………………….. op: ..……………………… 

 

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

Wij ondergetekenden, leden van de Theosofische Vereni-
ging, aanvaarden het Peter/Meterschap voor Mevr/M:  

………………………………………………………………. 

Naam en handtekening: Peter/Meter: 

Mevr/M: …….………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Mevr/M: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Ingeschreven op: ………………………. 

……………………………………………. 
 

De Secretaris Generaal van de B.T.V. 

BERICHT: De Vereniging is onsektarisch en vraagt geen instemming van enige geloofsovertuiging als vereiste tot lidmaat-
schap, maar eist van elkeen dezelfde en grootste verdraagzaamheid voor de denkwijze van anderen, als hij voor de zijne 
verlangt. 
Het doel van de Vereniging is: 
1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, 

kaste of huidskleur; 
2. het aanmoedigen van de vergelijkende studie van religie, wijsbegeerte en wetenschap; 
3. het onderzoeken van onverklaarbare wetten der natuur en de latente krachten in de mens. 

Missie van de Theosophical Society 
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdlo-
ze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven. 

Aangenomen op ………………………… 

Door de ….…………………………..loge 

 

 

(Handtekening Voorzitter van de Loge) 

      Nr. ……….    

Natie: …………………………………. 

Naam: ………………………………… 

Datum: ………………………………. 

(Dit vak enkel in te vullen door Adyar) 

Bescherming Persoonsgegevens: De persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld, zijn bestemd voor de ledenadministratie van de Belgi-
sche Theosofische Vereniging vzw. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen van de activiteiten en publicaties van onze ver-
eniging. Volgens de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en wijziging van deze 
gegevens. Informatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) EU - via email: info@ts-belgium.be 

Origineel, ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel of een van haar afdelingen.  

mailto:info@ts-belgium.be

