CLUB VAN 50
Waarom een Club van 50?
Omdat er binnen de vereniging altijd wensen zijn die normaliter niet door Activia
gerealiseerd kunnen worden, is het plan opgevat deze wensen met behulp van de Club van
50 te verwezenlijken. De Club van 50 beoordeelt wensen op realiteit, noodzaak en
haalbaarheid en heeft een onafhankelijke status binnen de vereniging.

Wie kan er lid worden?
Individuen, families, bedrijven, kortom iedereen die Activia een warm hart toedraagt.

Doelstellingen
Onze doelstellingen zijn:
1. Ondersteunen van de jeugd.
2. Verfraaiingen in en om het clubhuis.
3. Benutten van de accommodatie.
4. Diverse wensen vanuit de vereniging.

Inschrijfformulier
Ondergetekende wil lid worden van de Club van 50.

Dhr. / Mevr.

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

E-mail

:

Tekst op bordje

:

Woonplaats :

Ja, hierbij machtig ik v.v. Activia € 50 per jaar van mijn rekening te schrijven.

**)

Ja, hierbij machtig ik v.v. Activia € 12,50 per kwartaal van mijn rekening te schrijven.

**)

Correspondentie voorkeur:

Post / Email *)

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
**) Formulier doorlopende machtiging Sepa invullen.

DOORLOPENDE MACHTIGING

S€PA

Naam

: v.v. Activia

Adres

: Vermeersweg 12

Postcode

: 7391 JK

Woonplaats

: Twello

Land

: Nederland

Incassant ID

: NL02ZZZ406502180000

Kenmerk machtiging :
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Activia doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens bijdrage Club
van 50 en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van v.v. Activia.
Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) m.i.v. 25 mei 2018:
(Toestemming publiceren persoonsgegevens en foto's / video's op website / social media)

Bij verschillende gelegenheden worden er foto's of video-opnamen gemaakt. Deze worden gepubliceerd
op onze website en op sociale media, zoals Facebook en Twitter.
Ook kunnen er persoonsgegevens gebruikt worden (bijv. vermelding naam op de website).
Wij zullen zo zorgvuldig mogelijk omgaan met deze persoonsgegevens en foto's en video-opnamen.
Geeft u toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens, foto's en video-opnamen?
JA

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

NEE

Woonplaats

Rekeningnummer (IBAN) :
Datum

:

Handtekening

:

*) S.V.P. AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS.

:

*)

