Handleiding
LID WORDEN:
1- Om lid te worden voer je een kennismakingsgesprek met een Regiocoördinator.
2- Kijk voor de contact gegevens van de regiocoördinatoren op de website van Servas
Nederland of stuur een mail naar info@servasnl.org met het onderwerp: lid worden.
3- Maak een afspraak per E-mail met de Regiocoördinator bij jou in de buurt.
4- Download de volgende formulieren van de website, print ze uit en neem ze mee
naar het gesprek met de Regiocoördinator: machtigingsformulier, het Membership
form
en de Letter of Introduction (LOI). Mocht je geen printer hebben: kun je aan de
Regiocoördinator vragen of hij de formulieren voor je klaarlegt
5- Als lid van Servas kun je ‘Host’, ‘Dayhost’ of ‘Traveler’ worden. De Regiocoördinator
zal hier uitleg over geven.
6- Mocht je meteen een Letter of Introduction (LOI) nodig hebben omdat je een reis
gaat maken: als nieuw lid moet jouw LOI ondertekend worden door de
Regiocoördinator voor hij naar de Travelcoördinator gestuurd wordt.
REIZEN: Letter of introduction
Om te reizen heb je een ‘Letter of introduction’ nodig (afgekort LOI). Dat is een soort
Servas-paspoort. Een LOI is 1 jaar geldig. De LOI svp minimaal 2 weken voor je reis
aanvragen!
1- Het LOI formulier is van de website te downloaden. Je kunt hem digitaal of met de
hand invullen.
2- De LOI svp op 1A4 uitprinten. Vul per persoon een LOI in, in het engels.
Onderteken bij ‘signature’. Plak je foto op.
3- Ben je al lid: stuur je LOI met de post naar de Travelcoördinator. Je ontvangt hem
dan retour, voorzien van zegel en stempel zodra je betaling binnen is. (zie onder 6)
4- Adres Travelcoördinator: Koningin Emmaweg 39, 3991 BH Houten.
E travel@servasnl.org
5- Laat aan de Travelcoördinator weten wanneer je gaat reizen (vanwege
geldigheidsduur van de LOI).
6- Maak per LOI €15,- over op rekeningnr NL25INGB0003613402 t.n.v. Servas NL, o.v.v.
‘LOI’ en het aantal.
REIZEN: binnen Benelux Member Confirmation
Voor reizen binnen de Benelux heb je geen LOI nodig maar is een ‘Benelux Member
Confirmation’ (afgekort BMC) voldoende. N.B.! Als je al een LOI hebt is een BMC niet nodig.
Het BMC is 1 jaar geldig en je kunt er alleen binnen de Benelux mee reizen. Het BMC
minimaal 2 weken voor je reis aanvragen!
1- Het BMC is van de website te downloaden. Hij is er in pdf formaat, geschikt om met

de hand in te vullen en in word formaat geschikt om digitaal in te vullen.
2- Het BMC svp op 1A4 uitprinten. Vul per persoon een BMC in, in het engels.
Onderteken bij ‘signature’. Plak je foto op.
3- Stuur je BMC naar de Regiocoördinator op met de post. Hij zal hem ondertekenen
en naar je terugsturen.
REIZEN: Hostlists Buitenland
1- Vraag de hostlist die je nodig hebt minimaal 2 weken voor je vertrek aan bij de
Travelcoördinator. Dat kan via <travel@servasnl.org>
2- De digitale hostlists zijn gratis. Deze ontvang je na aanvraag per E-mail.
REIZEN: Reisverslag
Om Servas goed te laten functioneren is het belangrijk dat we op de hoogte blijven van de
reiservaringen. Het wordt erg op prijs gesteld als je na afloop van een reis een resiverslag
maakt en opstuurt.
1- Reisverslag svp mailen naar info@servasnl.org, mocht je het leuk vinden om je verslag
en eventuele fotos op de blog van Servas te publiceren “de Dialoog”, stuur je verslag
dan naar dialoog@servasnl.org.
HOST/DAYHOST: Hostlist Nederland
1- Elk jaar verschijnt een Nederlandse Hostlist. Als je Host of Dayhost bent dan
worden je gegevens zoals je ze hebt ingevuld in de eerstvolgende hostlist
opgenomen.
2- Jaarlijks ontvang je een E-mail van de Regiocoördinator om je gegevens te updaten.
De Regiocoördinator stuurt die gegevens dan weer door naar de
Hostlistcoördinator voor de nieuwe Hostlist van NL.
3- Jaarlijks ontvang je als lid van ServasNL een digitaal exemplaar van de hostlist per
E-mail.

