
Vereniging  
“Vrienden van de Kerstgroep”  
 Nederland

www.vriendenvandekerstgroep.nl



LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap bedraagt:  
€ 30,00 per lid per jaar en voor partnerleden  
€ 20,00 per jaar. Het is ook mogelijk om voor  
minimaal € 15,00 per jaar donateur te worden,  
als u bijvoorbeeld zelf niet actief verzamelt maar  
de vereniging wel wilt steunen. U ontvangt dan  
twee maal per jaar ons tijdschrift “De Kerstgroep”.
U kunt het lidmaatschapsgeld of donatie  
overmaken naar ING Bankrekening:
IBAN: NL15 INGB 000 321 1420, 
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Vereniging Vrienden van de  
Kerstgroep - Nederland onder vermelding van:  
lid/donateur.

DOELSTELLINGEN
•  Ervaringen en tips over het verzamelen en  

van kerstgroepen uitwisselen
•  Kennis over kerstgroepen en gebruiken  

rond kerst levend houden
•  Kerstgroepen van medeleden bekijken
•  Tentoonstellen van kerst groepen  
prive of voor publiek

•  Bezoeken van tentoon stellingen,  
congressen enzovoort

•  Contacten opbouwen en onderhouden  
met andere (buitenlands) verenigingen

Puerto Rico

Japan

VERENIGING “VRIENDEN 
VAN DE KERSTGROEP”  
NEDERLAND

De vereniging richt zich in eerste instantie 
op verzamelaars van kerstgroepen. Ook 
verzamelaars van ander soortige kerstcol-
lecties rond de geboorte van Jezus, zoals 
literatuur, kerstgebruiken, kerstliederen, 
postzegels en kaarten zijn welkom. Ieder-
een die actief lid wil zijn, kan zich bij onze 
vereniging aanmelden.

Colombia



ACTIVITEITEN
De vereniging organiseert verschillende  
activiteiten voor haar leden. Er worden  
lezingen gehouden, excursies georganiseerd 
en films/PowerPoint presentaties bekeken 
over de oorsprong en het maken van kerst-
groepen en kerstgebruiken. Bij voldoende  
belangstelling worden er cursussen  
stallenbouw georganiseerd. De leden komen 
driemaal per jaar bij elkaar.

TIJDSCHRIFT

Tweemaal per jaar geven wij het 
tijdschrift: “DE KERSTGROEP” 
uit met informatie over de  
vereniging, kerstgroepen- 
tentoonstellingen, musea,  
kerstgroepen en kerst- 
gebruiken over de gehele  
wereld. Dit tijdschrift  
wordt naar leden en  
donateurs opgestuurd.

LID WORDEN

Heeft u opmerkingen, suggesties of  
wilt u lid worden of meer weten?
Neem dan contact met onze secretaris  
of bezoek onze website.
secretaris@vriendenvandekerstgroep.nl
www.vriendenvandekerstgroep.nl

Polen

Frankrijk

New Mexico 
(USA)



OPRICHTINGSDATUM

15 NOVEMBER 1994

KAMER VAN KOOPHANDEL  

50517802

LID VAN DE INTERNATIONALE  

VERENIGING  

UNIVERSALIS FOEDERATIE  

PRAESEPISTICA UNFOEPRAE  

ZETELT IN ROME, ITALIE.


