Secretariaat : P. Vossen
Oostbroek 10
6243 CA Geulle
Tel : 043-3640843
E-mail : buurtoostbroek@gmail.com
Website: www.buurtoostbroek.nl

Geulle, Januari 2019
Bij deze nodigen wij U uit om lid te worden van onze Buurtvereniging.
Er zijn jaarlijks tal van activiteiten binnen onze Buurtvereniging, zoals:
Jaarvergadering, carnavalsoptocht, familiedag, feestavond, paaseieren rapen voor de
jeugd t/m 9 jaar, 10+ activiteit, organisatie van de processie een maal per 4 jaar,
excursies, LenteWandeltocht, St Maartenvuur, Halloweenspeurtocht, 2 keer per jaar
kienen, Kerstviering, 65+ High-tea en Kerstwandeltocht.
Zoals U ziet activiteiten die ertoe bijdragen dat de mensen elkaar wat beter leren
kennen. De kosten bedragen € 12,- per jaar per gezin. En voor alleenstaanden € 6,-.
Bank: NL41RBRB0827745885 tnv Buurtvereniging Oostbroek ovv contributie 2019.
Heeft U interesse vult U dan onderstaande strook in en levert U deze in bij
Oostbroek 10, 6243 CA Geulle of via mail buurtoostbroek@gmail.com
Bestuur Buurtvereniging Oostbroek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam inschrijver & partner
Adres
Postcode
Geboorte datum inschrijver
Geboorte datum partner
Trouwdatum
Telefoonnummer (vast)
Mobiele telefoon man
Mobiele telefoon vrouw
E-mail adres
Naam/geboorte datum kind 1
Naam/geboorte datum kind 2
Naam/geboorte datum kind 3
Naam/geboorte datum kind 4

Zoals jullie wellicht weten geldt per 25 mei 2018 de Europese Privacywet. In het Nederlands:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij vragen jullie toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, voor het toesturen
van email en voor het plaatsen van persoonsgegevens en/of foto’s nu en in de toekomst op
onze website, facebook, nieuwsbrief, etc.
Iedereen die lid is van de buurtvereniging moet het formulier individueel invullen. Echtparen
moeten apart het formulier invullen. Formulieren voor jeugdigen (onder de 16 jaar) moeten
ondertekend worden door ouder – verzorger – of wettelijke vertegenwoordiger.
Voor en achternaam: ………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats: ………………………………………………………………………
Geboorte datum: …………………………..
Ik geef Buurtvereniging Oostbroek wel / geen* toestemming voor het verwerken van
persoonsgegevens. (Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt).
Ik geef Buurtvereniging Oostbroek wel / geen* toestemming voor het toesturen van direct
marketing. (Denk in dit geval aan de nieuwsbrief, uitnodiging activiteiten)
Ik geef Buurtvereniging Oostbroek wel / geen* toestemming om foto’s nu en in de toekomst
op social media of in de nieuwsbrief te plaatsen.
(* Doorhalen wat niet van toepassing is)
Ondertekening:
Geulle, ____ - ____ - ________.
Handtekening:

Graag uitprinten, invullen en inleveren bij Karin Muijters, Pastoor
Smeetsstraat 70, Geulle of via mail mét gescande handtekening!
Toestemming kunt u altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact op met Karin Muijters.
Email adres: buurtoostbroek@gmail.com

