
De brug met  
de samenleving

Wanneer u onze website bezoekt, dan kunt u zich daar inschrijven voor ons nieuwe 
magazine. U machtigt ons dan éénmalig om jaarlijks twaalf euro vijftig van uw rekening 
af te schrijven. Wanneer u niet online wilt of kunt inschrijven, dan mag u bovenstaand 
formulier invullen en sturen naar:

Het Marine Magazine is een initiatief van Stichting P3M. Een club van vrijwilligers die de taak 
op zich heeft genomen om het verhaal over de marine springlevend te houden. U bent van harte 
welkom om ons daarbij te helpen, te beginnen met een abonnement op dit nieuwe blad.

Straat en huisnummer

Postcode

IBAN rekeningnummer

Datum Handtekening

Plaats

Uw naam en voorletters

Ja, ik machtig Stichting P3M om €12,50 af te schrijven 
voor een jaarabonnement op Marine Magazine.

MIS HET NIET!

pugno pro patrIa in Mare

Marine Magazine
T.a.v. abonnementenadministratie
antwoordnr. 17
7940 VB  Meppel

Een postzegel is niet nodig.

Voor nadere vragen over stichting P3M of ideeën voor verhalen kunt u contact met ons 
opnemen via info@marinemagazine.nl. Zie voor meer informatie ook onze website 
marinemagazine.nl
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   Verhalen over vloot en korps
     Voormalig marinemensen  
in het bedrijfsleven

  Kritisch waar nodig
   Nut en noodzaak van  

onze Koninklijke  
Marine

Het nieuwe blad Marine Magazine brengt verhalen over  
de hedendaagse marine. Daarnaast belicht het ook voormalig 
marinemensen die op dit moment in het bedrijfsleven of op een 
andere manier actief zijn. Waar nodig is ruimte voor een kritische 
noot, maar vooral ook voor beschouwingen over het nut en  
de noodzaak van onze Koninklijke Marine.

M et dit nieuwe initiatief kunnen we de 
verhalen over ons oudste krijgsmacht-

deel met trots blijven vertellen. Trots die al 
eeuwenlang leeft onder het marinepersoneel, 
hoogtechnologische toeleveringsbedrijven, 
kennis-instituten en de samenleving. Trots die 
voortkomt uit rijke tradities, waar het vertel-
len van verhalen er één van is. Met dit nieuwe 
magazine willen we die traditie voortzetten. 
Daarbij hebben wij uw  hulp nodig. 

Het nieuwe Marine Magazine komt twee keer 
per jaar uit en verschijnt voor het eerst op de 
Wereldhavendagen in Rotterdam. Wanneer 
u zich tijdig inschrijft, ontvangt u het eerste 
exemplaar gratis thuis. Daarna betaalt u jaar-
lijks twaalf euro vijftig voor het abonnement. 
Maar dat is niet het enige. Als ontvanger van 
het Marine Magazine blijft u betrokken bij het 
netwerk dat de belangen van de Koninklijke 
Marine een warm hart toedraagt. 

Wanneer u ons blad heeft gelezen, heeft u vol-
doende munitie om het gesprek over de marine 
en haar rol ten behoeve van de Nederlandse 
samenleving gaande te houden. We vinden 
het namelijk belangrijk dat de dialoog over 
de bescherming van de maritieme belangen  
levend blijft. Daarmee proberen we niet alleen 
u, maar ook de marine, betrokken te houden 
bij de maritieme sentimenten en opvattingen 
die leven in de Nederlandse maatschappij. 

Stap aaN boorD!

Draagt u de Koninklijke Marine  
ook een warm hart toe? Kijk op  
de achterzijde of meld u direct  
aan op marinemagazine.nl

dE Brug MEt dE SaMEnlEvIng


