
 
 
Secretaris De Vogelvrienden Bergambacht, Dijkslag 6, 3411 GM Lopik 

Tel. 0610711951 ; e-mail : wa.spelt@telfort.nl 

 

Aanmeldingsformulier nieuw lidmaatschap “De Vogelvrienden” B.A.S. 
 

Man/vrouw    : O man  O vrouw 

Roepnaam   : ………………………………………………………………………… 

Achternaam + voorletters : ………………………………………………………………………… 

Adres    : ………………………………………………………………………… 

Postcode + woonplaats  : ………………………………………………………………………… 

Geboortedatum   : ………………………………………………………………………… 

Telefoon vast en/of mobiel : ………………………………………………………………………… 

E-mail adres   : ………………………………………………………………………… 

Ik word lid / gastlid ***) vanaf : ………………………………………………………………………… 

Ik ben/was lid bij een andere vereniging. Mijn kweeknummer is/was: ………………………………… 

 

Ik betaal de contributie automatisch per bank mijn bankrekeningnr is: ………………………………. 

 

Bent u een beginnende vogelliefhebber:  ja / nee *** 

 

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent 

zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van 

de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de 

gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-

mailadres hiertoe opgeslagen worden in een beveiligde database.  

  

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor: - administratieve- en 

contributieverwerking; - toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten; - bestelling van ringen met 

een persoonsgebonden uniek kweeknummer; - het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het 

organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).        
 

 

Datum + handtekening  : ………………………………………………………………………… 

 

 

De contributie  

- Senior leden  : € 34,00 per jaar Jeugdleden : € 17,00 per jaar 

- Gastleden : € 16,00 per jaar Jeugdgastleden : €   8,00 per jaar 

 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de 

- Voorzitter : L.Wooning, tel. 0182-385921 (fr.wooning@live.nl ) 

- Secretaris  : W.A.Spelt, tel. 06-10711951 (wa.spelt@telfort.nl)  

- Penningm. : G.M.Wiltenburg, tel.0348-552195 (gerard.wiltenburg@planet.nl) 

 

***) svp doorhalen wat niet van toepassing is 

 

“De vogelvrienden”afd A08, Bergambacht, Ammerstol, Schoonhoven.Opgericht 14 juni 1951. 

Dijklaan 57,2861 DW Bergambacht 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond voor vogelliefhebbers. 

Rabobank:  NL07 RABO 0307354032 
KvK Gouda;V.465.531 
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