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Aanmelden lidmaatschap Oud Maar Sterk 
 

 

Ledenadministratie Oud Maar Sterk 
Hannie Schaftstraat 4 
1183 BV  Amstelveen  
e-mail: ledenadministratie@oudmaarsterk.nl  

 
 
Naam   : ............................................................................................ M / V  (* doorhalen wat niet  
                    van toepassing is) 
Roepnaam  : ...........................................................................................  
 
Adres   : ................................................................................................................. 
 
Postcode  : ................................................................................................................. 
 
Woonplaats  : ................................................................................................................. 
 
Geboortedatum  : ................................................................................................................. 
 
Telefoon vast  : .......................................... Telefoon mobiel: .......................................... 
 
E-mail adres  : .........................................................@....................................................  (*) 
 
Ik geef mij op als lid / gezinslid    (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Machtiging voor standaard Europese incasso 
 
Ik kies voor automatische incasso met contributievoordeel  JA / NEE  (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
(niet invullen ingeval van gezinslid, dan geldt de keuze van het hoofdlid) 
 
Ik, de ondergetekende, machtig hierbij de vereniging Oud Maar Sterk, tot wederopzegging, jaarlijks alle kosten die 
samenhangen met zijn/haar lidmaatschap, automatisch af te laten schrijven van mijn bankrekening. 
(Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving, dan kan deze binnen 8 weken na afschrijvingsdatum ongedaan 
gemaakt worden.) 
 

IBAN (indien incasso)        
 

 
 
 
 
Plaats en datum : ....................................................................... 
 
       Handtekening : .................................................................. 
 
 
=> In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) wordt <= 
=> U verzocht om ook de volgende pagina (pagina 2) in te vullen en te ondertekenen.     <= 
 
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar bovenstaand adres of gescand per  
e-mail aan ledenadministratie@oudmaarsterk.nl. 
 
Onderzoek: ik heb Oud Maar Sterk gevonden via: 
[    ] internet,  [    ] Informatiefolder,  [    ] Deelname OMS rit,  [    ] Beurs,  of [    ] anders ................................................... 
 
Kosten lidmaatschap: De actuele bedragen vindt u in het verenigingsblad en op de verenigingswebsite. 
Deze bedragen worden ėėn maal per jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. 
Het lidmaatschap van Oud Maar Sterk heeft een looptijd van 1 (ėėn) jaar en wordt stilzwijgend verlengd, uitgezonderd 
indien er schriftelijk of per e-mail, uiterlijk 1 maand voor het eind van het lopende jaar is opgezegd. Het verenigingsjaar 
loopt van 1 janauri t/m 31 december. 
(*) Onderdeel van het lidmaatschap is de digitale verzending van de Nieuwsflits. 
 
In te vullen door de ledenadministratie: Ledenbestand [    ]  Lidnummer [                      ]  
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Aanmelden lidmaatschap Oud Maar Sterk  Pagina 2 
 

Toestemming gebruik privacygegevens 
 
Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar de ledenadministratie  
(zie pagina 1) 
of gescand per e-mail aan: ledenadministratie@oudmaarsterk.nl 
 
 
Naam: ............................................................................................... 
 
Hierbij geef ik de vereniging “Oud Maar Sterk” toestemming om de door mij bij het 
aangaan van het lidmaatschap verstrekte gegevens overeenkomend het privacybeleid 
van de vereniging (*) te gebruiken, inclusief wijzigingen die eventueel later door mij zijn 
doorgegeven. 
 
(*) Privacybeleid: zie hiervoor het Huishoudelijk reglement en de website van de vereniging. 
 
Hieronder vink ik aan waarvoor mijn gegevens gebruikt mogen worden: 
 

- Mijn naam in het Bulletin (b.v. bij ritverslagen en vergaderingen)   □  
 

- Mijn foto in het Bulletin (b.v. bij ritverslagen en vergaderingen)    □  
 

- Mijn naam in de website (b.v. in een advertentie in de Snuffelhoek)  □  
 

- Mijn foto in de website (b.v. genomen tijdens een toerrit)    □  
 

- Telefonisch of e-mail contact over activiteiten en/of calamiteiten   □  
 

- Mijn naam in de website-ledenpagina (alleen toegankelijk voor leden)  □  
                                         (b.v. in een online ritverslag) 
 

- Mijn foto in de website-ledenpagina (alleen toegankelijk voor leden)  □  
                                         (b.v. in de rubriek ‘Mijn trots’) 
 
 
Datum : ..........................    Handtekening :  
 
 
 
In te vullen door de ledenadministratie: 
Ontvangstdatum: [                         ]    Lidnummer [             ] 
 


