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Bijlagen:
1. Werkgeversverklaring (Form. N.R. 13)
2. Verzoek voor vergoeding (Form. N.R. 11)

Nationale

Hierbij roep ik U op, om voor de keuring te verschijnen
Reserve.
Korps Luchtwachtdienst
De keuring wordt gehouden op

voor vrijwilliger

bij de

24 Juni

1953 des voormiddags om 8.30 uur,
te Groningen in het v.m. Engels Kamp.
Ingang: Verlengde Oosterweg (Achter het Sterrebos)

Aangeraden wordt een broodmaaltijd
mede te nemen. Om op de keuringsdag
voor vergoeding wegens loonderving
in aanmerking te komen, moet de hierbijgaande
werkgeversverklélring. (Form. N. R. 13) door Uw werkgever worden ingevuld en van diens handtekening en firmastempel
voorzien, aan de administrateur van de keuringsraad worden overhandigd.
Door genoemde administrateur wordt aan U de loonderving alleen dan uitbetaald.
wanneer blijkt dat de werkgeversverklaring
volledig is ingevuld en ondertekend. Nadrukkelijk wordt
er op gewezen, dat de adspirant-vrijwilligers,
die niet op de door hun werkgever aan te houden
loonlijsten voorkomen. voor deze vergoedingen niet in aanmerking komen.
Aangezien ongehuwde; bij hun ouders inwonende. zoons niet op de loonlijst mogen voorkomen, indien zij in het bedrijf van hun vader of moeder werkzaam
zijn. zal aan deze op het
daartoe door hen gedaan verzoek een vergoeding van ten hoogste f. 5.- en aan hen die inkomsten
uit eigen bedrijf
genieten. een vergoeding van ten hoogste f. 8.- kunnen worden toegekend.
Deze beide laatste categorieën van adspirant-vrijwilliqers
zullen moeten aantonen,
door middel van een aan bovengenoemde administrateur over te leggen verzoek (Form. N.R. 14),
dat moet worden gelegaliseerd door de Burgemeester. Kamer van Koophandel. vakgroep, of op
andere wijze, dat zij in bovengenoemde
omstandigheden verkeren. Op vertoon van de vervoerbiljetten (trein. tram. bus of boot) worden de reiskosten, :gemaakt op de dag der keuring, door
de administrateur van de keuringsraad terugbetaald. De adspirant-vrijwilliger
die hiervan gebruik
maakt. reist tegen gewoon burgertarief
in de laagste klasse en dient zich zo mogelijk retour ...
biljetten
aan te schaffen. Tevens zij medegedeeld. dat door U zoveel mogelijk aan de oproep
tot keuring gevolg moet worden gegeven. omdat dit de eerste morele verplichting is. welke voortvloeit uit de invulling en ondertekening van Uw aanmeldingsformulier.
Draag dus zorg. op tijd aanwezig te zijn. Mocht U onverhoopt. b.v. door ziekte,
niet ter keuring kunnen verschijnen, zend dan per omgaande
deze oproeping
aan mij terug.
onder vermelding van de reden.
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Ädspirant-vrijwilliqer

H.Ho Mulder.
Korps Luchtwachtdienst.
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