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Den Haag, maart 2019 
 
 
 
 

Uitnodiging 
 

Voor de Jaarvergadering op zaterdag 13 april 2019 in het Museon. Aanvang: 10.30 uur (welkom vanaf 
10.00 uur voor koffie/thee). Sluiting: 12.15 uur. Na afloop is een ieder van harte welkom in Omniversum 
voor een broodje en een drankje. Aansluitend bestaat de mogelijkheid 
 

• een rondleiding te volgen in het depot van het Museon  
of  

• de film Backyard Wilderness  te bekijken in Omniversum 
 
Duur 1 uur. Zowel voor Museon als voor Omniversum is de aanvangstijd 13.00 uur. 
 
Agenda en stukken van de Jaarvergadering staan vanaf  13 maart op de website 
www.museon.nl/vrienden of www.omniversum.nl/vrienden. Desgewenst zijn de stukken op te vragen 
door een mail te sturen naar het secretariaat (vvv@museon.nl) of door een brief te schrijven. 
 
Stuur onderstaand formulier in gesloten envelop (postzegel niet nodig)  ingevuld aan de Vrienden van 
Museon en Omniversum. Aanmelding kan, met vermelding van de onderstaande gegevens en de 
gemaakte keuze, ook per e-mail (vvv@museon.nl). Omdat wij graag een actueel e-mail 
adressenbestand willen hebben, graag vermelding van het e-mailadres. Vergeet niet de Vriendenkaart 
van de vereniging mee te nemen. Gaarne aanmelden vóór 7 april a.s. Wij sturen na aanmelding geen 
bericht van ontvangst. 
 
------------------------------------------------ hierlangs afknippen -------------------------------------------- 
 

Aanmelding voor het bijwonen van de Jaarvergadering op 13 april 2019. 

 

Naam  …………………………………………………………………………………………………… 

Vriendnummer …………………………..……..                 Aantal personen …………………………  (max 2) 

E-mail adres   ……………..………………….……………………………………..…………………………. 

 
Uw keuze 
 

Ja / Nee Deelname aan lunch  

Ja / Nee Bezoek film Backyard Wilderness  in het Omniversum: 13.00 uur  

Ja / Nee 
Bent u slecht ter been en wenst u gebruik te maken van de gelijkvloerse ingang van de 
filmzaal 

Ja / Nee Rondleiding in het depot van het Museon: 13.00 uur 

 
Opsturen aan:  Vrienden van Museon en Omniversum 
 Antwoordnummer 18455 [postzegel niet nodig] 

 2501 WK Den Haag 

http://www.museon.nl/vrienden
mailto:vvv@museon.nl

