Verenigde Senioren Oisterwijk
afdeling van KBO Brabant
In te vullen door de ledenadministratie:
Lidnummer (ledenpas)2240………………Rayon:………
Datum……………………………………………………………………
OPGAVE LIDMAATSCHAP en DOORLOPENDE MACHTIGING bij VSO
Datum van
inschrijving
………………………Rayon:…….
(afdelingsnummer 2240 van KBO-Brabant),
volgens
regelgeving
SEPA m.i.v. 2014.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VSO Oisterwijk om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar zijn/haar bank om een bedrag van
zijn/haar rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Bij elke incasso wordt de reden van betaling vermeld: de jaarlijkse contributie.

achternaam
voorletters
roepnaam

M - V

(omcirkel)

geboortedatum
adres
postcode – woonplaats
telefoon
e-mailadres

i.v.m. inloggen op de website

bankrekeningnummer IBAN

Plaats………………………………datum ………………… ondertekening……………………………………
De gegevens die u hier boven hebt ingevuld worden opgenomen in onze
ledenadministratie. Op de achterzijde vindt u informatie over ons privacy-beleid.
Kunt of wilt u iets betekenen voor VSO Oisterwijk. U mag onderstaande invullen als u wilt.
U mag het ook toelichten in een gesprek met iemand van het bestuur.
Heeft u bijzondere vaardigheden of interesses? ………………………………………………..
Kunt of wilt u die aanwenden voor VSO Oisterwijk? …………………………………………….
Het formulier inleveren bij de ledenadministratie: Anny Paijmans, Blokshekken 7, 5061
HA Oisterwijk
De contributie bedraagt € 22,00 per persoon per jaar. De incasso vindt plaats in januari
Bij het ingaan van het lidmaatschap vanaf 1 april bedraagt de contributie € 16,50, vanaf
1 juli € 11,00 en vanaf 1 oktober € 5,50.
Namens het bestuur van VSO Oisterwijk

Postadres: Molenacker 65, 5061 KS Oisterwijk
Internet: www.vso-oisterwijk.nl

Telefoon: 06-16433781
E-mail: secretaris@vso-oisterwijk.nl

Verklaring Europese privacy wetgeving AVG
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacywetgeving (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) geeft het bestuur van Verenigde Senioren
Oisterwijk (verder te noemen VSO) de volgende privacyverklaring af.
VSO 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 ook het IBANnummer 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
nieuwsbrief 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. VSO 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 VSO uw persoonsgegevens verwerkt en
beschermd. Een uitgebreider versie kunt u inzien en ook vinden op onze website. Neem
contact op met de secretaris (secretaris@vso-oisterwijk.nl, 06-16433781) als u deze wilt
inzien.
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