
Tijdschriften
Horizontaal (nl, 6 nrs/j) Het behandelt taalproblematiek en de Esperantobeweging en besteedt 

ruime aandacht aan de activiteiten van de plaatselijke Esperantogroepen.

Monato (esp, 11 nrs/j) Dit tijdschrift, uitgegeven door FEL, is een algemeen tijdschrift over 
politiek, economie en cultuur: een aanrader als dagelijkse lectuur, ook voor beginners.

Vertikale (esp) Verslagen van algemene vergaderingen, bestuursverslagen en mededelingen 
voor leden met beleidsfunctie.

Esperanto (esp, 11 nrs/j) het officiële ledenblad van UEA (Esperanto Wereldbond). Het behandelt 
voornamelijk de internationale Esperantobeweging en zijn cultuur.

Kontakto (esp, 6 nrs/j) Tijdschrift voor jongeren en beginners. Het behandelt de meest 
uiteenlopende facetten van de internationale cultuur.

Ret-Info: Een infoservice op het internet en daarbovenop de Internetversie van Eventoj en 
Interredaktore. De abonnee preciseert zelf hoeveel berichten hij wenst te ontvangen.

Juna Amiko (esp, 4 nrs/j) Een tijdschrift voor kinderen die Esperanto kennen of het juist leerden, 
ook geschikt voor beginners, met eenvoudige teksten en vele illustraties.

La ondo de Esperanto (esp, 6 nrs/j) Informatie over gebeurtenissen en evoluties in de 
Esperantobeweging.

La Gazeto (esp, 6 nrs/j) Tijdschrift over cultuur in de brede zin van het woord met veel aandacht 
voor het Esperanto in de culturele wereld.

La Kancerkliniko (esp, 4+1 nrs/j) Humoristisch en satirisch tijdschrift.

Internacia Pedagogia Revuo (esp, 4 nrs/j) Lidmaatschap + tijdschrift van de vereniging van 
esperantisten-leraren met artikelen over pedagogie, methodologie en onderwijs.

Espero Katolika (esp, 6 nrs/j) Tijdschrift van de Katholieke Esperantobeweging.

Esperantista Vegetarano (esp, 2 nrs/j) het tijdschrift  van TEVA (Tutmonda Esperantista 
Vegetarana Asocio) Niet alleen voor vegetariërs en veganisten maar ook geïnteresseerde 
vinden er interessante artikels in.

Literatura Foiro (esp,6 nrs/j) Hoogstaand literair tijdschrift ,met uittreksels, interviews en 
recensies uit de originele en vertaalde esperantoliteratuur.

Femina (esp,4nrs/j) Een tijdschrift (niet alleen voor vrouwen) dat handelt over thema’s vooral

interessant voor vrouwen.

Meer informatie
Voor meer informatie over lidmaatschappen, allerhande tijdschriften en boeken in of over 
Esperanto zal de Vlaamse Esperantobond u graag helpen. U kunt iedere werkdag bellen van 11.00 
tot 12.30 en van 13.30 tot 15.00, of schrijven naar bovenstaand adres. Ook de bestuursleden van 
de plaatselijke groepen van de Bond zullen u graag in de mate van het mogelijke helpen.

Bestelformulier voor lidmaatschappen, abonnementen en boeken

2015
Betalings- en inschrijvingsformulier Telefoon: (03) 234 34 00
rechtstreeks zenden aan: Vlaamse Esperantobond admin@fel.esperanto.be
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen  www.esperanto.be
of via een plaatselijke groep

Code: 

Familienaam: Voornaam:

Adres:

Postnummer: Gemeente:

Telefoon: Beroep:

Geboortedatum: Nationaliteit:

E-mail:

Tot welke plaatselijke Esperantogroep wenst u te behoren? 1

r	Antwerpen r	Brugge r	Gent r	Kalmthout r	Limburg
r Kortrijk r	Leuven r	Oostende r	Turnhout 

Andere leden van het gezin:

Naam:  Voornaam:  Geboortedatum:

Nationale lidmaatschapsbijdragen:
f – gewoon lid 2,4 25,00 EUR .......... EUR
fm – gewoon lid + Monato 78,00 EUR .......... EUR
 + familiaal lid (alle andere leden van het gezin)3 +25,00 EUR .......... EUR
s – gewoon lid + gift van +40,00 EUR .......... EUR
df – levenslang lid2  625,00 EUR .......... EUR

r	 Ik ben sympathisant en stort een gift aan de Vlaamse Esperantobond 5:   .......... EUR
r	Mijn vereniging heeft sympathie voor Esperanto en wil op de hoogte blijven van initiatieven 

van de Vlaamse Esperantobond.

Extra steun
Ik schenk de volgende som:
g – voor de werking van de plaatselijke groep (zonder fiscaal attest) 5  .......... EUR
d – Ik wil de jongeren steunen  .......... EUR

(De gegevens die u hier verstrekt, worden in de computer van de Vlaamse Esperantobond 
bewaard. Zij worden enkel gebruikt om u te informeren over de doelstellingen en de activiteiten 
van de Esperantobeweging, voor facturatie, e.d. U kan schriftelijk om een uittreksel van de 
gegevens die FEL over u heeft verzoeken, ze laten wijzigen of verwijderen.)
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Totaal pagina 1 & 2 .......... EUR

Cursussen en woordenboeken
ebil bildvortaro 38,00 + 5,60 EUR .......... EUR
abek Ampleksa Esperanto Baza kurso (cd-rom) 5,00 + 1,98 EUR .......... EUR
nedi Nemave Edifi (por progresantoj) 20,00 +  1,98 EUR  .......... EUR
ep Cursuspakket Esperanto Programita 24,19 +  3,30 EUR  .......... EUR
progml  Woordenboek NL-Eo-NL (Luksa) 32,00 +  5,60 EUR  .......... EUR
progm Woordenboek NL-Eo-NL 18,00 + 3,30 EUR  .......... EUR
abcg ABC-Gramatiko de Esperanto  29,75 +  3,30 EUR  .......... EUR
amem Gramatika ABC Mempraktikilo (oefenboek)  17,11 +  3,30 EUR  .......... EUR
progz Zakwoordenboekje  3,00 +  1,32 EUR  .......... EUR
leks1 Leksikaj ekskursoj unua volumo  11,90 +  1,98 EUR  .......... EUR
leks2 Leksikaj ekskursoj dua volumo  14,00 +  1,98 EUR  .......... EUR
leks3 Leksikaj ekskursoj tria volumo  15,00 +  1,98 EUR  .......... EUR

Internationale lidmaatschapsbijdragen:
u gewoon lid  11,00 EUR .......... EUR
jl lid met jarlibro  26,00 EUR  .......... EUR
jl + e  lid met Jarlibro en Esperanto   64,00 EUR  .......... EUR
z  Societo Zamenhof   128,00 EUR  .......... EUR
ipr  ILEI + Internacia Pedagogia Revuo   22,00 EUR  .......... EUR
eipr  ILEI + Internacia Pedagogia Revuo reta versio   12,00 EUR  .......... EUR
ikef  IKEF (reta membro senpaga)                                               30,00 EUR        ......... EUR
ek  IKUE + Espero katolika   30,00 EUR  .......... EUR
nu  INOE + Naturista vivo   15,00 EUR  .......... EUR
tv  TEVA + Esperantista vegetarano  20,00 EUR  .......... EUR
   TOTAAL .......... EUR

r	 Stuur mij de mails gericht aan “kluboj”     r		Stuur mij de mails gericht aan “membroj“
Ik betaal
r	 Ik betaal het totaal op één van de volgende rekeningen van de Vlaamse Esperantobond: 
 IBAN BE66 0000 2653 3843  BIC  BPOTBEB1, IBAN BE31 4025 5105 3155  BIC   
 KREDBEBB, en zend dit formulier aan de Vlaamse Esperantobond,  
 Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen.
r	 Ik betaal het totaal aan mijn Esperantogroep (zie blz. 1) en zend dit formulier ook aan hen.
r	 Ik heb een tegoed op mijn rekening bij FEL, gelieve mijn rekening te debiteren.

Noten:
1. Een lid van de Vlaamse Esperantobond is automatisch ook gewoon lid van de dichtsbijzijnde 

plaatselijke Esperantogroep. Wenst u lid te zijn van een andere groep, plaats dan een kruisje 
in het vierkantje achter de naam van die groep.

2. Leden en steunende leden van de Vlaamse Esperantobond (FEL) krijgen een gratis 
abonnement op het tijdschrift Horizontaal. Leden krijgen op aanvraag de Membromarkfolio 
van UEA, dat recht geeft op het gebruik van de Delegita Reto in het Jaarboek van UEA. Deze 
lidmaatschapszegels kunnen worden aangevraagd via de plaatselijke groepen of rechtstreeks bij 
het bondssecretariaat.

3. Bij een familiaal lidmaatschap is iedere 2de en volgende persoon die op hetzelfde adres 
woont, lid. Er wordt slechts één tijdschrift per adres verzonden.

4. Jongeren tot en met 29 jaar worden automatisch lid van de Vlaamse Esperantojeugd (FLEJA).
5. Giften van 40,00 EUR of meer aan de Vlaamse Esperantobond komen in aanmerking voor 

belastingvermindering in 2013-2014. In voorkomend geval worden de attesten verstuurd in 
het begin van het kalenderjaar dat volgt op de schenking. Schenkingen rechtstreeks aan een 
plaatselijke groep komen NIET in aanmerking voor belastingaftrek.
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Abonnementen:
p Horizontaal (gratis voor leden)  25,00 EUR .......... EUR
m Monato  54,00 EUR .......... EUR
em Ret.Monato Ascii/Unicode/PDF/ePub  30,00 EUR .......... EUR
a Agenda La Jaro  ..........x 6,00 EUR .......... EUR
i Vertikale (elektronische versie voor wie e-mail heeft) 5,00 EUR .......... EUR
e  Esperanto   41,00 EUR  .......... EUR
ja  Juna Amiko (4 nrs)  18,00 EUR  .......... EUR
oe  La ondo de Esperanto
        r mare r aere r rete            42,00 EUR / 47,00 EUR / 12,00 EUR  .......... EUR
gz La Gazeto   32,00 EUR  .......... EUR
kk La Kancerkliniko   27,50 EUR  .......... EUR
k  Kontakto   25,00 EUR  .......... EUR
fe        Femina (4 foje jare)                                                           30,00 EUR      . ......... EUR 
lf         Literatura Foiro  (6 foje jare)                                              44,00 EUR       ...........EUR

Boeken
Brve     Briĝo kun Veneno (R.C. Gates)                                   7,50 + 1,98 EUR      ...........EUR
putin    Homoj de Putino (Kalle Kniivilä)                                 15,00 +1,98 EUR      ...........EUR

kamuf  Konvinka Kamuflaĵo (Trevor Steele)                            19,00 + 3,30 EUR     ...........EUR

bbub Brusela bubo      7,00 + 1,98 EUR     ........... EUR
pasx Paradizo Ŝtelita    19,20 + 3,30 EUR     ........... EUR
kron Kronprincedzino    15,09 + 1,98 EUR     ........... EUR
fkka Flugi kun kakatuoj (T. Steele)  16,49 + 1,98 EUR .......... EUR
grafo Grafo de Monte Kristo (Dumas)  79,00 + 5,60 EUR .......... EUR
vagl  Kiel vaglumo (W. Elsschot)  10,00 + 1,32 EUR .......... EUR
fesp Fundamento de Eo, nederlanda  10,00 + 1,98 EUR .......... EUR
side Servisto de l’ideo (gesch. v.d. Esp-beweging)  14,88 + 1,98 EUR .......... EUR
beln  4 novelaroj de Leopold Vermeiren  35,00 + 3,30 EUR .......... EUR
sagao Sagao de Njal  18,00 + 3,30 EUR .......... EUR
vvjx El verva vivo ĵurnalista  20,00 + 1,98 EUR .......... EUR
somb Suno kaj Ombro (poezio)  10,00 + 1,98 EUR .......... EUR
bnla Bildoj pri Norda lando kaj aliaj rakontoj, Sen Rodin  24,00 + 3,30 EUR .......... EUR
pino Aventuroj de Pinokjo  10,00 + 1,98 EUR .......... EUR
ipra Informado praktike  15,00 + 1,98 EUR .......... EUR
namo Neokazinta amo  15,00 + 1,98 EUR .......... EUR
sfcx Sub fremdaj ĉieloj, de Kock (poezio)  22,49 + 1,98 EUR .......... EUR
lidi Lidia 1 (traduko de Westerhoff)  28,99 + 3,30 EUR .......... EUR
tcxas Talpoĉasisto (Stefan Lang)  19,49 + 1,98 EUR .......... EUR
krem Kalejdoskopa rememoro, Fernandez  15,00 + 1,98 EUR .......... EUR
samo Supla amo, Lenige liefde, de Coninck  16,00 + 1,98 EUR .......... EUR
asoc La Asocio, van Dijk   24,00 + 3,30 EUR .......... EUR 
kcxd Kvazaŭ ĉio dependus de mi (T. Steele)  19,20 + 3,30 EUR .......... EUR
sxaj Aventuro en mondo de ŝajnigado (J. Codjo)  6,00 + 1,32 EUR .......... EUR
hidr Spitaj kiel hidrargo (C. Declerck)  19,99 + 1,98 EUR .......... EUR
lidip Por ke la tagoj de la homaro (L. Zamenhof)  24,00 + 3,30 EUR .......... EUR
orspe Origino de specioj (Darwin)  24,00 + 3,30 EUR .......... EUR
marti Morto de artisto (Anna Löwenstein)  20,00 + 5,60 EUR .......... EUR
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