
 

KBO Maasdriel         

Venuslaan 9 

5331VA Kerkdriel 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

 

Vrouw Man 

Achternaam (en meisjesnaam): …………………………..……………… Achternaam: Dhr ………………………….…………………..……… 

Voorletters + Roepnaam: …………………………………….…………… Voorletters + Roepnaam: …………………………………….……… 

Geboortedatum: ……………………………………………….…………… Geboortedatum: …………………………………………….………… 

E-mail adres: ………………………………………………….……….…… E-mail adres: .…………………………….…………………………… 

Telefoonnr: ……………………………………………………………..…… Telefoonnr: ………………….…………………………………………. 

Huwelijksdatum (niet verplicht): …………………………………………………… 

Straat en huisnummer: ……….……….……….……….……….………. 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………… 

Datum van ingang: …………………………………………………… 

Hebt u op termijn interesse in een bestuurlijke of ondersteunende functie bij KBO Maasdriel? 

O Ja     O Nee 

 

De contributie bedraagt voor 2023 € 22,50 per persoon per jaar. 

MACHTIGING:       Incassant ID: NL31222110610860000 / Machtiging ID: Lidnr 

Met het plaatsen van mijn handtekening machtig ik KBO Maasdriel jaarlijks de verschuldigde contributie af te schrijven van: 

IBAN nummer: ……………………………………………. 

Ik behoud mij het recht voor om bij niet akkoord van deze afschrijving de betaling binnen 30 dagen ongedaan te (laten) maken door mijn 

bank. 

Datum: …………………………………………………… 

Handtekening: 

 

 

Vrouw: …………………………………………………… Man: …………………………………………………… 

Na het afdrukken van dit formulier: invullen, ondertekenen en inleveren bij de ledenadministratie: 

Ria van Eeuwijk 
Binnenquartier 7 

5331CX Kerkdriel 

0418-632840  



 

Verkorte privacyverklaring KBO Maasdriel 

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van KBO Maasdriel de 

volgende privacyverklaring af: 

 

KBO Maasdriel houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel 

om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, 

voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort 

lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap. 

 

Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard. Indien 

van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden 

alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als 

bijzondere persoonsgegevens aanmerkt. 

 

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur 

worden periodiek opgenomen in de Achtkant en zijn zichtbaar op de website van de Afdeling. 

Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website 

verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de 

gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een 

bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld. 

 

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het 

Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO Maasdriel verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te 

weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een 

plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten 

wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en 

verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt 

tegen de beslissing bezwaar maken. 

 

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor 

dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts 

een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw 

gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling. 

 

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO Maasdriel uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Een 

uitgebreidere versie staat op onze website. Voor vragen, neem contact op met Berrie Monster. 


