Stichting

B.A.S.M.

Sleep & Duwvaart
Wij plaatsen uw gegevens in een komende editie.
U kunt op de fotogalerij www.varenderfgoed.nl
bekijken of wij eventueel de juiste gegevens al hebben.

Geachte lezer,

s.v.p. ingevuld retour sleepduwvaart@Ziggo.nl

Mocht U in het bezit zijn of gaan komen van een doelgroepvaartuig dan verzoeken wij U onderstaand formulier
in te willen vullen.
De gegevens van het vaartuig worden door ons in een computerbestand genoteerd, dat bij evt. komende publicaties als
bron kan dienen.
Persoonlijke (adres) gegevens worden niet aan de publicaties gekoppeld, het gaat ons om de schepen.
Hoewel wij reeds zeer veel gegevens hebben vastgelegd, verzoeken wij om Uw medewerking om de bestanden verder te
kunnen perfectioneren.
Iedere vaartuig bezitter, die zich bij de Stichting B.A.S.M. aanmeldt c.q. zich abonneert op Sleep & Duwvaart, kan een
aanvraag voor inschrijving voor opname in het Register Varend Erfgoed Nederland doen, nadat wij onderstaande
basisgegevens hebben ontvangen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
PC
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

E-mail adres:

Naam vaartuig:

Europa nr./Registratie:

Lengte x breedte x Diepgang:
Vaste Hoogte:
Voortstuwing:

bouwjaar:

Bouwjaar boot:

werfnummer:

PK:

Gebouwd bij:
Ex naam (namen):
liefst met jaartallen van wijziging
Korte geschiedenis van de boot
(ook evt. eerdere motoren en/of stoommachines)

S.V.P. foto van het beschreven vaartuig in de huidige staat meezenden voor ons archief, de boten van nieuwe
abonnees worden z.s.m. in het blad gepubliceerd.
ALLE NIEUW AANGESLOTENEN WORDEN VERMELD IN EEN WELKOM RUBRIEK (vaak met foto indien voorradig)
Stichting tot BEHOUD van AUTHENTIEKE STOOMVAARTUIGEN en MOTORSLEEPBOTEN.
Lijmkoker 29 – 1531 PB Wormer – Telefoon – 06 22 516 238
E-mail: sleepduwvaart@ziggo.nl website: www.sleepduwvaart.nl
Stichting B.A.S.M. is een samenwerking van individuele eigenaren van Stoomvaartuigen en Motorsleepboten, waarbij tevens de Vereniging De Schottelboot is
aangesloten.
De stichting B.A.S.M. is actief met
Wetenschappelijk onderzoek naar de historie van de Sleep-(en Duwvaart) in Nederland en vastlegging daarvan.
Verzorgen van publicaties op het gebied van de Stoom-, Sleep- en Duwvaart, alsmede voormalige Overheidsvaartuigen.
(Her)uitgave van vlaggen van voormalige (Nederlandse) motorenfabrieken.
Behoudszaken voor doelgroepschepen, waaronder het beoordelen en schouwen van deze vaartuigen t.b.v. het Nationaal Register Varende Monumenten en
deelneming in fondsen, welke kunnen bijdragen tot het Behoud de doelgroepschepen.
Postbankrekening 42.51.248 t.n.v. St.Beh. Auth. Stoomv. En M.sleepb. te Wormerveer voor toekomstig gebruik: NL48 INGB 0004 2512 48 = IBAN
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