
Stuur dit volledig (bij voorkeur digitaal) ingevulde formulier inclusief een pasfoto naar 

vrijwilligers@miljoenenlijn.nl  

 

Versie 2020-4 

Bij de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij zijn vele vrijwilligers actief die zich met hart en ziel inzetten t.b.v. 

het behoud van cultureel spoorwegerfgoed en de exploitatie van een toeristische treindienstregeling met historisch 

spoorwegmaterieel. 

 

Onze vrijwilligers zijn actief op diverse vlakken zoals het onderhouden van het spoorwegmaterieel, gebouwen, natuurbeheer, 

spoorwerkzaamheden, rijdiensten en verschillende kantoorwerkzaamheden.  Het beheer en exploitatie vergt veel inzet! 

Daarom hebben we altijd behoefte aan nieuwe enthousiaste collega’s. Met regelmaat organiseren wij 

introductiebijeenkomsten. Tijdens deze introductiebijeenkomstengeven wij meer informatie over onze activiteiten, de 

werkgroepen en de verschillende werkzaamheden. 

 

Alle vrijwilligers stellen hun tijd en inzet gratis ter beschikking. De ZLSM zorgt voor een verzekering, koffie, thee en 

frisdranken tijdens werkdagen. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de ZLSM? Meld uw interesse dan via 

vrijwilligers@miljoenenlijn.nl Wij nemen contact met u op en nodigen u dan graag uit voor een afspraak bij de Miljoenenlijn 

om te praten over de mogelijkheden om uw carrière als vrijwilliger te starten !  

 

Let op, dit formulier bestaat uit 2 pagina’s ! 

 

Achternaam  
  

Voornaam  
  

Voorletters  
  

E-mail adres  
  

Straatnaam & huisnummer  
  

Postcode & woonplaats  
  

Land  
  

Telefoon mobiel  
  

Telefoon vast  
  

Geboortedatum  
  

Geboorteplaats  

Te waarschuwen in geval van nood : 

Naam :  
  

Telefoonnummer(s) :  

 

Datum  Handtekening 

   

  

   

Middels ondertekening van dit aanmeldformulier geeft u de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij toestemming 

om uw gegevens te verwerken. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. 

 

Vergeet niet om pagina 2 te raadplegen !  
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In dit informatieformulier vragen we meer informatie, die ons kan helpen bij de intakeprocedure om te bepalen welke 

werkzaamheden het beste bij u passen. Het maakt namelijk voor ons het gesprek wat makkelijker, en wellicht kunnen we u   

eerder een plek aanbieden waar u kunt starten. De op deze bladzijde ingevulde informatie wordt uitsluitend gebruikt tijdens 

de intake en maakt geen deel uit van het inschrijfformulier. U bent ook niet verplicht de informatie te verschaffen, en wees 

niet bang; u kunt niet worden afgewezen uitsluitend op basis van informatie ingevuld op dit formulier, er volgt altijd een 

intake gesprek. Vul ook alleen informatie in, waarvan u denkt dat deze relevant kan zijn voor ons, u hoeft dus niet compleet 

te zijn in uw antwoorden.  

 

 

Welke werkzaamheden wilt u 

graag uitvoeren bij de 

Miljoenenlijn ? 

 

  

Welke werkervaring heeft u ? 

 

  

Welke opleiding of cursussen 

heeft u genoten ? 

 

  

Zijn er nog vragen die u heeft, 

of aanvullende informatie die 

voor ons van belang kan zijn ? 
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