Inschrijvingsformulier en machtigingsformulier voor
nieuwe leden van buurtvereiniging ’t neie huukske
Bankrekeningnummer: NL20RABO0105226556 - K.v.K.nr. 40219298
Internet: www.neiehuukske.nl - E-mail: info@neiehuukske.nl

Voornaam:

Voornaam:

Achternaam:

Achternaam:

Geb. datum:

Geb. datum:

Adres:

Postcode:

Telefoonnr.:

e-mailadres:

Inwonende kinderen
Voornaam:

Voornaam:

Achternaam:

Achternaam:

Geb. datum:

Geb. datum:

Voornaam:

Voornaam:

Achternaam:

Achternaam:

Geb. datum:

Geb. datum:

Voornaam:

Voornaam:

Achternaam:

Achternaam:

Geb. datum:

Geb. datum:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de buurtvereniging 't neie
huukske om van zijn/haar rekening af te schrijven wegens contributie en eventuele eigen bijdrage
van activiteiten
Bankrekening nummer (inclusief IBAN nr.)

Datum:

Aanmeldingsformulier inleveren bij Nicolai
Keijzers op de Vang 28

Handtekening:

Dank voor uw inschrijving
het bestuur

Algemene verordening Gegevensbescherming
van buurtvereiniging ’t neie huukske
Bankrekeningnummer: NL20RABO0105226556 - K.v.K.nr. 40219298
Internet: www.neiehuukske.nl - E-mail: info@neiehuukske.nl

Ook als buurtvereniging hebben wij te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. In het
kader hiervan willen wij u middels deze brief informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en foto’s.
Gegevens die u ons bij aanmelding verstrekt (heeft), gebruiken wij voor onze ledenadministratie. Uw NAW-gegevens,
telefoonnummer, geboortedata en mailadres worden genoteerd op onze ledenlijst. De ledenlijst wordt alleen intern gebruikt. Uw
bankrekeningnummer wordt apart genoteerd t.b.v. incasso van het lidmaatschapsgeld en eventuele eigen bijdrages voor
activiteiten. Wij geven geen gegevens door aan derden. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt, worden uw gegevens verwijderd.
Tijdens activiteiten die wij als buurtvereniging organiseren, worden zo nu en dan foto’s gemaakt. Met deze foto’s laten we graag
zien waar we als buurtvereniging mee bezig zijn. Ook u/uw gezinsleden kunt/kunnen op deze foto’s te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor mensen schade kunnen ondervinden. We
plaatsen bij foto’s geen namen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s. Uw
toestemming geldt alleen voor foto’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Mochten er door anderen foto’s en
video’s verspreid worden van activiteiten die door ons georganiseerd zijn dan ligt dit buiten onze verantwoordelijkheid.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens op de ledenlijst en voor incasso en voor
het gebruik van beeldmateriaal van u en uw gezinsleden. Wilt u deze brief s.v.p. zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend
inleveren op De Vang 28.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten, Bestuur ’t Neie Huukske

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij verklaart ondergetekende,
…………………………………………………………………………………………….. (naam)


dat persoonsgegevens van deze persoon en zijn/haar eventuele gezinsleden opgenomen mogen worden in de
ledenadministratie en financiële administratie.



dat foto’s en video’s van deze persoon en/of zijn/haar gezinsleden door buurtvereniging ’t Neie Huukske gebruikt mogen
worden op de websites van ’t Neie Huukske en Beers Best, in de (digitale) nieuwsberichten (Buurtnieuws), op socialemedia accounts van de buurtvereniging (Facebook) en in (regionale) nieuwsbladen.

Datum: ..............................................................................

Handtekening: ..............................................................................

