
 

 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap 
 

Inleveren bij het secretariaat: Oud Moleneind 28, 5401 PA  UDEN  v180518 

 

Persoonlijke gegeven (aub in blokletters) 

 

Achternaam M/V _______________________________________________ 

Roepnaam _______________________________________________ 

Geboortedatum _______________________________________________ 

Straat + huisnr. _______________________________________________ 

Postcode _______________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________ 

Mobiel nummer _______________________________________________ 

E-mail adres _______________________________________________ 

 

Gegevens familie (indien van toepassing) 

 

Achternaam partner M/V _______________________________________________ 

Roepnaam  _______________________________________________ 

Geboortedatum  _______________________________________________ 

E-mail adres  _______________________________________________ 

 

Naam kind 1  J/M  _______________________________________________ 

Geboortedatum  _______________________________________________ 

 

Naam kind 2  J/M  _______________________________________________ 

Geboortedatum  _______________________________________________ 

 

Naam kind 3  J/M  _______________________________________________ 

Geboortedatum  _______________________________________________ 

 

Naam kind 4  J/M  _______________________________________________ 

Geboortedatum  _______________________________________________ 

 

Z.O.Z. 



 

 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap 
 

Inleveren bij het secretariaat: Oud Moleneind 28, 5401 PA  UDEN  v180518 

INNING CONTRIBUTIE: 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering. De inning van 

de contributie geschiedt via een automatische incasso in de maand februari of maart van elk kalenderjaar. 

Hiervoor hebben we uw IBAN nodig. 
 

IBAN-nummer*:                   

    

Ten name van:  Handtekening: 

    

   

 

Indien u ervoor kiest om niet via automatische incasso te betalen worden er administratiekosten bovenop de 
contributie berekend. De hoogte hiervan wordt vastgesteld tijdens de ALV. 

 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP: 
Kan uitsluitend op het einde van het kalenderjaar (schriftelijk of via mail). Uw afmelding dient uiterlijk de 

laatste dag van het jaar bij ons binnen te zijn. 
 

PRIVACY: 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat 
er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 
De gegevens die u aan ons verstrekt zijn alleen inzichtelijk voor bestuursleden die deze gegevens functioneel 

nodig hebben (penningmeester, ledenadministratie, activiteitenorganisatie). Door middel van ondertekening 

van dit aanmeldingsformulier geeft u te kennen op de hoogte te zijn van ons privacybeleid. Het privacybeleid 
is te zien en te downloaden via onze website: www.bvmuden.nl/privacybeleid 

 

BEELDMATERIAAL: 
Onze buurtvereniging maakt van sommige activiteiten foto’s, die we dan op de website plaatsen. Hierbij gaan 

we altijd zorgvuldig te werk. Mocht het zo zijn dat er een foto op de website staat waar tegen u bezwaar heeft, 
laat het weten via buurtverenigingmoleneind@hotmail.com of info@bvmuden.nl. De foto wordt dan door ons 

verwijderd. Wij hebben uw toestemming nodig om foto’s te mogen publiceren op onze website. 

 □ JA, ik geef/wij geven toestemming voor gebruik van foto’s waarop ik/wij mogelijk ben te zien 

 □ NEE, ik geef/wij geven géén toestemming voor gebruik van foto’s waarop ik/wij mogelijk ben te zien 

 

NIEUWSBRIEF: 
Een aantal keren per jaar brengen we onze leden op de hoogte van activiteiten, besluiten genomen in de 
algemene ledenvergadering, contributiebedrag, etc. Dit doen we in een nieuwsbrief die via mail wordt 

verspreid. Wilt u op de hoogte worden gehouden dan moet u toestemming geven voor het gebruik van uw 
mailadres. Onder aan elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich af te melden. 

 □ JA, ik geef/wij geven toestemming voor het gebruik van het opgegeven mailadres 

 □ NEE, ik geef/wij geven géén toestemming voor het gebruik van het opgegeven mailadres 

 

Datum:    Handtekening: 

mailto:buurtverenigingmoleneind@hotmail.com
mailto:info@bvmuden.nl

