
 

    

 

 

        Hoe kunt u lid worden van de IVBG ? 
       Hoe kunt u een abonnement nemen  

op het tijdschrift 'Conscience et Liberté' ? 
 

 
 
 
Wij verzoeken u vriendelijk het overeenkomstige bedrag rechtstreeks op de 
bankrekening van de IVBG over te schrijven. Op die manier komt uw 
overschrijving neer op een aansluiting als lid (6 €) of op een abonnement op het 
tijdschrift (9 €) of op beide (15 €). 
 
Rekening van de IVBG: BE72 3751 0199 8916 
Opgelet: ÉÉN overschrijving per persoon, rechtstreeks vanaf uw bankrekening. 
 
Uw storting is voldoende, maar voor meer duidelijkheid kunt u ons het hiernaast 
afgebeelde inschrijvingsformulier terugsturen. 
 
U kunt eveneens een schenking doen via uw kerk of per overschrijving. Een 
groot deel van deze gaven worden gebruikt om ons tijdschrift 'Conscience et 
Liberté' gratis naar instanties en persoonlijkheden in België en Luxemburg te 
sturen. Ieder voorstel is trouwens van harte welkom: indien u aan iemand in het 
bijzonder denkt, laat het ons weten. Schrijf ons daarvoor naar het adres van de 
vereniging IVBG: Ernest Allardstraat 11-13, 1000 Brussel. 
 
Bij vragen of problemen, aarzel niet om mij te contacteren op 0495/235.993. 
 
 
 
 
 
 
Namens de Raad van Bestuur van IVBG 
Christian Sabot, penningmeester van de Federatie 

              INTERNATIONALE VERENIGING  
            TER BEVORDERING  

            VAN DE GODSDIENSTVRIJHEID  

 
 

 Aan wie het tijdschrift "Conscience & Liberté" schenken? – 51ste jaar 
 

Persoonlijk Door de Vereniging* Onze verantwoordelijkheid 

Aan uw familie 
Aan uw vrienden 
Aan uw dokter 
Aan onderwijzers en leraars 
van uw kinderen 
Aan uw collega’s op het werk 
Aan uw baas 
Aan uw sociale contacten 
 

Aan ministers 
Aan kamerleden 
Aan advocaten, rechters, enz. 
Aan docenten ( college, 
universiteit) 
Aan bibliotheken 
Aan journalisten 
Aan geestelijken 

1.  Deelnemen aan de speciale 
collecte 

2 .  Eén of meerdere 
abonnementen nemen 

 
 
 
 

* Wenst u een tijdschrift aan  
een personaliteit aan te bieden, 

stuur dan zijn gegevens door  
naar de Vereniging. 

 

Dag van de Godsdienstvrijheid: 16 januari 2021 

INSCHRIJVINGSFORMULIER te sturen naar het departement van 

"Godsdienstvrijheid", E. Allardstraat 11, 1000-Brussel 

Tijdschrift "Conscience & Liberté in : Frans Engels Duits 
Abonnement(en) C&L voor eigen 
gebruik aan 9 € 

 
………….. 

 
…………. 

 
…………… 

Abonnement(en) C&L om te schenken 
via de Vereniging* aan 9 € 

 
………….. 

 
………… 

 
…………… 

Gave / Lidmaatschap aan IVBG  
(min. 6 €)                                  ................ € 

TOTAAL                            ..................... € 

te storten op rekening BE72 3751 0199 8916, BBRUBEBB 

Naam en voornaam : ………………......………………………………………………………………….  

Adres : ……………………......………………………….....................................................…… 

Postcode en gemeente : ………….…………………………….………………….......………........ 

Plaatselijke kerk : ……………………....……………………………………………………………………. 

 « Mijn vrienden, u bent geroepen tot vrijheid, 

 en deze vrijheid maakt u vrij  ». 


