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INSCHRIJFFORMULIER 2022 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam   M/V * 

Meisjesachternaam  

Voornamen voluit  

Roepnaam  

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Geboortedatum  

Partner van  Ook lid? Ja/nee * 

Telefoon vast  

Telefoon mobiel  

E-mailadres  

IBAN rekeningnummer  

Relatievorm Gehuwd / Samenwonend /Alleenstaand* 

Huwelijksdatum  

Alleen voor noodgevallen 
Contactpersoon naam 

 

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 
Door te ondertekenen geeft u tevens een machtiging af 
voor automatische incasso contributie en activiteiten. 
 
 
 
 
 

Dit gedeelte wordt ingevuld door de ledenadministratie. U ontvangt een kopie in de infomap. 
 

Lidmaatschapsnummer  

ONS-bezorger   

Datum van inschrijving   

 

Datum: 
 
Handtekening: 
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OP VRIJWILLIGE BASIS MAG U ONDERSTAAND INVULLEN 
 

Activiteiten waaraan u wilt deelnemen: (u kunt zich altijd nog op een later tijdstip opgeven of wijzigingen 
doorgeven) 

□  Biljarten □  Wandelen □  Qigong 
  □  Bridgen □  Fietsen □  Jeu de boules 
  □  Kegelen □  Koersbal □  Leesclub 
  □  Nordic walking □  Riktoernooi □  Handwerken 

□  Darten □  Sjoelen □  Kienen 

Raadpleeg de Nieuwsflits, de Wegwijzer of website voor de overige activiteiten, aanmelding per activiteit. 

 
Deskundigheden: 
□ Automatisering 
□ Belastingen 
□ Boekhouding 
□ Burgerlijk recht 
□ Erfrecht 
□ Literatuur 
□ Opleiding MBO 
□ Opleiding HBO 
□ Opleiding WO 
□ Schilderkunst 
□ Anders ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vaardigheden: 
□ Elektriciteit 
□ Meubels restaureren 
□ Schilderen 
□ Tuinieren 
□ Anders …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Genegen om iets te doen in een 

 werkgroep 

 commissie 

 bestuur 
 
 
Opmerkingen: 
 

 
 
 
Het inschrijfformulier opsturen en/of inleveren bij de ledenadministratie van Senioren Budel 
p/a Brigit Roozen 
Winkelmolenstraat 12 
6021 XP Budel 
T 0495 492519 
E seniorenbudel@outlook.com 
Of deponeren in de witte brievenbus bij de ingang aan de voorzijde van De Borgh (onder de defibrillator) 
 

mailto:seniorenbudel@outlook.com
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WELKOM BIJ SENIOREN BUDEL 
 
 
U hebt zojuist het inschrijfformulier ontvangen en hopen dat u ook daadwerkelijk besluit om 
lid te worden van onze Senioren Budel.  
 
Om het lidmaatschap te bevestigen moet u het bijgevoegde inschrijfformulier zo volledig 
mogelijk invullen, ondertekenen en inleveren bij het secretariaat: 
 
    Brigit Roozen 
    Tel: 0495 492519 
    Mr. Winkelmolenstraat 12 
    6021 XP Budel 
 
of deponeren in de witte brievenbus, buiten bij de hoofdingang van De Borgh. Digitaal 
invullen en per e-mail retourneren mag ook. 
 
U ontvangt na registratie een map met nuttige informatie.  
 
Procedure betalen contributie: 
Senioren Budel int de contributie via automatisch incasso. Inschrijving als lid betekent dat u 
akkoord gaat met deze voorwaarden. De contributie bedraagt € 22,00 per jaar/per lid en wordt 
automatisch, telkens begin januari, geïnd.  
 
Wij kunnen u niet inschrijven als lid van de onze vereniging zonder (digitale) handtekening op 
het inschrijfformulier. 
Na uw inschrijving wordt de contributie voor het lopende jaar als volgt afgeschreven:   
lid vanaf:  jan t/m dec. € 22,00 
lid vanaf: april t/m dec. € 16,50  
lid vanaf: juli t/m dec. € 11,00 
lid vanaf: okt. t/m dec. € 5,50 
Voor sommige activiteiten dient naast de contributie, ook per activiteit, een kleine jaarlijkse 
extra bijdrage betaald te worden. 
 
 
Er zijn ook twee interessante websites met veel informatie. 
 
 www.seniorenbudel.nl  
 www.kbo-brabant.nl 
   
Wij hopen dat u vele jaren in goede gezondheid met allerlei activiteiten mee kunt doen. 

 
Welkom bij Senioren Budel! 

 
 
 

http://www.seniorenbudel.nl/
http://searchya.com/?q=www.kbo-brabant.nl&s=1&cd=2XzutAtN2Y1L1QzutBtD0C0FtAtDtC0CyE0FyDyDtD0ByE0EtN0D0TzutBtDtCtBtDyCtDyB&cr=854581081&chnl=tst-216
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PRIVACYBELEID SENIOREN BUDEL 
 

Senioren Budel vraagt aan (aspirant-) leden om verschillende gegevens (zie inschrijfformulier). 
 

Deze gegevens moet u verstrekken omdat wij die nodig hebben voor het opstellen en bijhouden 
van ons ledenbestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken die 
spelen binnen de vereniging. Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor de ledenadministrateur, 
de 1e penningmeester van de vereniging en KBO-Brabant en is beveiligd tegen ongeoorloofd 
gebruik. U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan 
door een e-mail te sturen aan de secretaris van de vereniging (seniorenbudel@outlook.com). Ook 
heeft u het recht fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen of wijzigen. 
 

Als u lid wordt en het inschrijfformulier invult dan dient u te ondertekenen voor akkoord voor: 
1. het beheren van uw gegevens door de vereniging. 
2. automatische incasso van de contributie en eigen bijdragen activiteiten. 

 

IK HEB BEZWAAR TEGEN: 

 het gebruik van mijn naam in maandblad Nieuwsflits  

 het gebruik van mijn naam in de media * 

 het gebruik van mijn naam / tel. nr. / e-mailadres in de Wegwijzer * 

 het maken van foto’s / video’s * 

 het publiceren van foto’s / video’s * 

 het gebruik van mijn e-mailadres t.b.v. mededelingen door de vereniging / derden * 

 het op grond van de subsidievoorwaarden de gemeente inzage te geven in het ledenbestand 

 het maken, beschikbaar stellen/bijhouden van een ledenlijst aan coördinatoren activiteiten 
 anders……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

We doen ons uiterste best om te voorkomen dat e.e.a. toch gebeurt.  
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 aankruisen waartegen u bezwaar maakt 
 

Als hier niets wordt aangekruist gaan we er van uit dat u 
géén bezwaar hebt.  
 
 
U kunt zich te allen tijde schriftelijk afmelden als lid bij de secretaris. U dient uw lidmaatschapspas 
bij te voegen. Als er geen (financiële) verplichtingen meer bestaan, verwijderen wij uw gegevens 
uit ons ledenbestand. 
 

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt 
via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en 
gelezen. De website maakt gebruik van cookies, die zijn nodig voor een goede werking van de 
website, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 
Senioren Budel en KBO-Brabant verstrekken nimmer uw gegevens aan derden en slechts aan 
leden van werkgroepen indien uiterst noodzakelijk. 
 

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail naar 
seniorenbudel@outlook.com of bel met de secretaris T 0495 492519. 
 

Datum: 
 
Naam: 
 
Handtekening: 


