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Formulier Wijziging Lidmaatschap

Formulier invullen en correct ondertekend inleveren bij Joyce Janssen, 
Schepenhof 10 (secretariaat).

Ingangsdatum wijziging      

Reden wijziging ☐ Afmelding ☐ Anders 
________________________________________________

Gegevens kind

Naam      

Adres      

Postcode / Woonplaats       /       

Geboortedatum / - land       /      

Geslacht / Nationaliteit             

Gegevens ouders/vertegenwoordigers

Telefoonnummer 1 / 2       /      

E-mailadres      

Bankgegevens
IBAN                                           Tenaamstelling rekening
                       /             

Handtekening 
(rekeninghouder)

Gegevens Jongeren Gilde Groep 
Groepsnaam Dag / tijd groepsavond
             /       

Ondergetekende verleent, middels ondertekening van het formulier Wijziging Lidmaatschap, toestemming aan 
Stg. Jongerengilde Sevenum om tot schriftelijke wederopzegging:

● Voor het registeren van de persoons gegevens van mijn zoon of dochter: Ja/Nee
(indien nee, dan kan uw zoon/dochter geen lid worden)

● Promotie in folders, flyers en het plaatsen van foto’s en video opname op de website en sociale media 
van de vereniging. Ja/Nee

● De jaarlijkse contributie te innen (geldt voor alle leden).
● Het jaarlijkse zomerkampgeld te innen (geldt enkel voor de leden die meegaan op kamp).

Daarnaast verklaart ondergetekende met deze ondertekening bekend te zijn met de hoogte van en de regels 
betreffende de contributie en de zomerkampgelden.

Handtekening ouder ………………………………………………………………………………………..
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Regels betreffende contributie en zomerkampgelden

1. Contributie:

a. Lid worden is mogelijk vanaf groep vier van de basisschool.

b. De mogelijkheid bestaat maximaal 3 gratis (proef-) groepsavonden mee te draaien alvorens de beslissing te 
maken al dan niet lid te worden. Datum aanmelding is de eerste groepsavond na het besluit lid te worden.

c. Aanmelding dient te gebeuren middels het formulier Aanmelding Lidmaatschap.

d. Bij aanmelding lidmaatschap vóór 1 januari, geldt het volledige contributiebedrag. Bij aanmelding 
lidmaatschap óp/ná 1 januari, geldt de helft van het contributiebedrag. 

e. Het innen van de contributie vindt plaats middels een automatische incasso waarvoor ondergetekende, tot 
schriftelijke wederopzegging, opdracht geeft bij ondertekening van het formulier Aanmelding Lidmaatschap     
(= doorlopende machtiging). 

f. De incasso voor de contributie (jaarbedrag) vindt plaats in november/ december.

g. Doorgeven van wijzigingen in de gegevens zoals vermeld op het formulier Aanmelding Lidmaatschap, is 
mogelijk via het formulier Wijziging Lidmaatschap.

h. Afmelden dient te gebeuren middels ditzelfde formulier Wijziging Lidmaatschap.

i. Bij afmelding lidmaatschap vóór 25 september, is geen contributie van toepassing. Bij afmelding 
lidmaatschap óp/ná 25 september, is de procedure voor de incasso van de contributie reeds gestart en vindt 
geen standaard terugbetaling plaats. Het bestuur beoordeelt eventuele terugbetaling op individuele basis.

j. De contributie voor onze leden is relatief laag. Dit wordt mogelijk gemaakt door aanvullende opbrengsten 
vanuit de Oud Papier Actie die wij als vereniging maandelijks organiseren in Sevenum. Daarbij steekt onze 
leiding iedere derde zaterdag van de maand weer haar handen uit de mouwen. Maar we kunnen dit als 
vereniging niet alleen. Vandaar dat wij een beroep doen op de ouders van onze leden om eenmaal per jaar een 
handje te helpen met het ophalen van oud papier (3e zaterdag van de maand van 13:00 tot 16:00 uur). Het 
organiserende team zal hierover met u contact leggen. 

2. Zomerkampgelden:

a. Gedurende de zomervakantie vindt er één zomerkamp plaats

b. In het voorjaar (mei/juni) wordt geïnventariseerd welke leden willen deelnemen aan de kampen. Deze 
inventarisatielijst vormt de basis voor het innen van de zomerkampgelden. 

c. Het innen van de zomerkampgelden (voor die leden die zich opgegeven hebben) vindt plaats middels een 
automatische incasso waarvoor u tot schriftelijke wederopzegging, opdracht geeft bij ondertekening van het 
formulier Aanmelding lidmaatschap (= doorlopende machtiging). 

d. De incasso voor de zomerkampgelden vindt plaats in juni/juli.

e. Indien een lid zich heeft opgegeven en onverhoopt niet mee op kamp gaat, vindt geen standaard 
terugbetaling plaats. Het bestuur beoordeelt eventuele terugbetaling op individuele basis.
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Hoogte van contributie en zomerkampgelden

Bedragen seizoen 2018/2019 Contributie Zomerkampgelden
Leden Basisschool €  40 € 35 (groep 4-5) / € 40 (groep 6-8)
Leden Middelbare school €  50 € 50

Toestemming persoonsgegevens / fotomateriaal

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan voor alle organisaties die 
gegevens van personen (persoonsgegevens) in applicaties (computerprogramma’s) en computers bewaren. 
Jongeren Gilde Sevenum is zo’n organisatie Wij moeten ons aan de regels in deze nieuwe verordening houden. 
De nieuwe verordening legt regels op over het bewaren van gegevens in digitale bestanden maar ook van 
gegevens in mappen op een plank of waar dan ook. Ook mappen moeten voortaan veilig worden opgeborgen 
zonder dat ‘vreemden’ daar bij kunnen.

Bij onze vereniging maken wij tijdens onze activiteiten zoals groepsavonden, proefkamp, zomerkamp en 
activiteiten van Jong Nederland Limburg foto’s en video opname. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en 
video’s. 

Wij zijn vanuit de wetgeving AVG ( Wetgeving op de privacy ) verplicht om u toestemming te vragen voor 
bewaren van persoonsgegevens en het maken van beeldmateriaal.

Uw toestemming geldt alleen voor het beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het 
kan voorkomen dat andere ouders / verenigingen foto’s maken tijdens bovengenoemde activiteiten. Wij als 
Jongeren Gilde hebben daar geen invloed op, we vertrouwen erop dat deze ouders / verenigingen hier ook 
bewust mee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) 
deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-
mailadres, of voornaam en geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar 
zorgvuldig mee omgaan.

Waarvoor worden de gegevens / foto’s voor gebruikt

Als je lid wilt worden van het Jongeren Gilde hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens 
kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en zorgdragen voor je verzekering.

Gegevens van jeugdleden worden opgevraagd, zodat bij een calamiteit snel gegevens als geboortedatum, 
telefoonnummers en adres voorhanden zijn.
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De foto’s / video opname waar het lid herkenbaar in beeld wordt gebracht zijn t.b.v.:

Promotie in folders, flyers en het plaatsen van foto’s en video opname op de website en sociale media van de 
vereniging.

Waar worden de gegevens opgeslagen

Het Jongeren Gilde heeft geen eigen leden- en leidingregistratie. Het Jongeren Gilde is een afdeling van Jong 
Nederland Limburg (JongNL). JongNL heeft een eigen leden- en leidingregistratiesysteem, genaamd PION. Hier 
worden de persoonsgegevens van de leden van het Jongeren Gilde ook in geregistreerd. Deze applicatie 
voldoet aan de hoogste veiligheidseisen:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens

Alle plaatselijke afdelingen, degene die hiervoor aangesteld zijn, en het provinciaal bureau hebben toegang tot 
PION. Elke afdeling heeft toegang tot de gegevens van de eigen afdeling. JongNL Limburg heeft toegang tot alle 
gegevens.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken door middel van het invullen van het 
wijzigingsformulier.


