
 

                    Sport en ontspanning      

                      voor hartpatiënten 
 

Opgericht 24 april 1979 te Bergen op Zoom 

Geregistreerd bij K.v.K. te Breda 

Onder No: 40 28 15 68 

 

Penningmeester:      

Paul Adriaansen 

Telefoon: 06 - 23598874 

E-mail: pc.adriaansen@home.nl               

      
 

 

Inschrijfformulier voor de ledenadministratie 
 

 

Naam + voorletters…………………………………….Geboortedatum:……………………. 

 

Adres:…………………………………………………   Postcode:…………………………… 

 

Woonplaats:…………………………………………….Telefoon:……………………………. 

                                                                                          

       Mobiel: …………………………….. 

 

Roepnaam:…………………………………………….. man / vrouw. 

 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………... 

 

Gegevens ledenadministratie Hartentroef: 

 

Aanvang lidmaatschap………………………………….Ingedeeld in sportgroep:………….. 

 

Inschrijvingsdatum:…………………………………….Ingeschreven door:………………… 

       

 

Verklaring verwerking persoonsgegevens: 
In het kader van het privacy beleid van de verenging op grond van de AVG  (z.o.z.) wordt u verzocht 
aan te geven of u wel of niet akkoord gaat met het onderstaande: 
 

a. Het opnemen van uw telefoonnummer en/of e-mailadres in de verenigingsapp 
hartentroefboz.com       akkoord/niet akkoord 

 
b. Plaatsing van foto’s van sportgroepen en activiteiten op de website van de vereniging en in 

het clubblad ’t Tikkertje      akkoord/niet akkoord 

c. Vermelding van uw verjaardag in het clubblad ’t Tikkertje  akkoord/niet akkoord 
 

d. Verstrekking van uw telefoonnummer en verjaardag aan de sociale commissie. 

akkoord/niet akkoord 

 

 

 

Datum: …………    ……………………………………………………………………………………………. 

                      (handtekening) 

 

Hartentroef 

mailto:pc.adriaansen@home.nl


 

 

Privacy beleid Hartentroef 

Hartentroef verwerkt persoonsgegevens van leden en donateurs voor het beheren van de 

ledenadministratie, het beheren van de financiële administratie (contributie-inning) en het 

gericht kunnen informeren over verenigingsactiviteiten. Hartentroef verwerkt daartoe 

telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, e-mailadressen en geboortedata voor: het 

aangaan van het lidmaatschap en de daarbij behorende rechten en plichten, zoals het innen 

van contributies en donaties, het verzenden van uitnodigingen voor vergaderingen en 

activiteiten. 
 

Mocht een belanghebbende zijn persoonsgegevens willen inzien die de vereniging Hartentroef 

heeft verzameld c.q. opgeslagen, dan kan daartoe contact worden opgenomen met de 

secretaris via het e-mailadres secretariaat@hartentroefboz.nl. Deze zal binnen een termijn van 

twee weken een overzicht van deze gegevens verstrekken. Mocht de belanghebbende 

gegevens willen laten verwijderen, dan zal daartoe binnen veertien dagen worden overgegaan. 

Het bestuur zal aan betrokkene mededeling van de verwijdering doen. 
 

 

 

Secretariaat: Hartentroef 

Lilian Luykx 

Laan van Hildernisse-zuid 89 

4617 AB BERGEN OP ZOOM 

Telefoon: 036298371 

E-mail: secretariaat@hartentroefboz.nl  

 

 
 

 

 

K.v.K. Breda: 40 28 15 68                                                  Rabobank Het Markiezaat NL76 RABO 013.49.06.675 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@hartentroefboz.nl
mailto:secretariaat@hartentroefboz.nl

