
De HAV heeft zich tot taak gesteld om zich sterk te maken voor het in stand houden, verzamelen en restaureren van oldtimers 
en het opkomen voor- en verdedigen van de belangen van hun eigenaren. Dat geldt zowel voor personenauto’s als voor 
vrachtwagens.

HAV Historische Automobiel
Vereniging Nederland

Om te voorkomen dat er grote afstanden afgelegd moeten 
worden om aan de activiteiten van de HAV mee te kunnen 
doen, worden deze regionaal georganiseerd en hebben we 
de vereniging verdeeld in een aantal districten. Daarnaast 
kennen we nog een landelijk opererende vrachtwagen-
groep. Uiteraard heeft de HAV een website: www.de-hav.nl 
en een eigen Facebookpagina. Ook onderhouden we con-
tacten met andere verenigingen om zo sterker te staan bij 
het verdedigen van de belangen van ons erfgoed. Voor het 
begrip oldtimer hanteren wij de Europese FIVA normen: een 
oldtimer is een mechanisch aangedreven wegvoertuig van 
minimaal 30 jaar dat niet gebruikt wordt als dagelijks ver-
voermiddel.  Iedereen kan lid worden van de HAV met of 
zonder auto!!

Dit doen wij door:
-  het uitgeven van een verenigingsblad, getiteld VARIA. 

Dit blad verschijnt zesmaal per jaar en hierin worden 
behalve verenigingszaken artikelen gepubliceerd met 
betrekking tot historische voertuigen;

-  het organiseren van bijeenkomsten, soms voor de ge-
zelligheid soms met sprekers over een voor oldtimer-
bezitters belangwekkend onderwerp;

-  het organiseren van ritten, landelijk of in de buurt waar 
de hele familie aan kan deelnemen met of zonder old-
timer.

-  Jaarlijks organiseren we in het laatste weekend van de 
maand augustus een meerdaags evenement ergens in 
het land.

Denkt u zich thuis te voelen bij onze vereniging, vult u dan het formulier op de achterzijde in.

www.de-hav.nl



AANMELDINGSFORMULIER

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum: Telefoon:

E-mail:

geeft zich hierbij op als lid van de Historische Automobiel Vereniging (HAV).

 In het bezit zijnde voertuigen:

 * gelieve foto’s mee te zenden voor plaatsing in de eerst komende Varia.

De contributie bedraagt per jaar  8 40,00 bij automatische incasso. Bij factuur of acceptgiro 8 42,50
Eenmalig inschrijfgeld  8 12,00                                        Eenmalig inschrijfgeld 8 12,00
Totaal eerste jaar 8 52,00                Totaal eerste jaar 8 54,50

Wijze van betaling (a, b of c):

a.  Het totaalbedrag van 8 52,00, respectievelijk 8 54,50 is contant voldaan.

b.  Het totaal bedrag van 8 52,00 respectievelijk 8 54,50 wordt binnen 14 dagen overgemaakt op 
bankrekening IBAN: NL78 RABO 0136 3400 08 t.n.v. de HAV Penningmeester te Nijverdal.

c. Automatische incasso van de contributie vergemakkelijkt de administratie van de vereniging.
 Wilt u ons hiertoe machtigen? Vul dan a.u.b. onderstaande machtiging in.

 Ik machtig de HAV voor de 1e keer de contributie en het inschrijfgeld en vervolgens de jaarlijkse 
contributie af te schrijven van:

 IBAN nr:

 volgens de incassoreglementen.

Ondergetekende gaat akkoord met het volgende: 
 * eenmalige toestemming geeft voor het vermelden van zijn/haar naam en het afdrukken van de foto 
   van zijn/haar auto’s in de Varia.

Datum:           Dit formulier s.v.p. opsturen naar:
          Penningmeester HAV:
Handtekening:  P. Zeilstra
  zeilstra.p@kpnplanet.nl
  Jacob van Houtestraat 12-4
  7442 NC Nijverdal
  Tel. 0548-612115

 Merk Type en uitvoering Bouwjaar

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:
Penningmeester HAV:
P. Zeilstra
penningmeester@de-hav.nl
Jacob van Houtestraat 12-4
7442 NC Nijverdal
Tel. 0548-612115


