De NES De Nieuwe Eper Sociëteit
Bezoekadres: Stationsstraat 25 | 8161 CP Epe www.nesepe.nl

Aanmeldingsformulier |
De contributie bedraagt per jaar per persoon € 55,= + € 10,= per persoon per Tafel
Voor de Tafel Biljart is daarnaast een eenmalige entree-bijdrage van € 50,00 verschuldigd.

Ja, ik wil graag lid worden van De NES.
Wij verzoeken U duidelijk te schrijven in blokletters en de vakjes aan te kruisen. Daarna
opsturen naar secretariaat. Voor uw partner graag 2de kopie van dit formulier gebruiken.

Mevrouw
Voorletters
Tussenvoegsels


…………
…………

Adres
Postcode

…………
…………

Geboortejaar
Telefoon
e-mail

…….. (JJJJ)
…………
………………………….

Ik meld mij aan als
lid van de Tafel:
Biljart
Bridge
Economie
Golf
Historie
Huiskamerbridge
Kunst & Cultuur
Muziek
Reizen & Natuur

De heer



Deze gegevens hiernaast zijn van belang voor
onze ledenadministratie.
Wij behandelen deze gegevens met grote
zorgvuldigheid, volgens de vastgelegde
procedures. Hierop is de privacywetgeving
(AVG/GDPR) van toepassing. U hebt altijd toegang
tot uw eigen gegevens via de Ledenadministratie.
Alleen bestuursleden van De NES en
gelijkgestelden die deze gegevens functioneel
nodig hebben krijgen via de ledenadministratie
inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.

Graag aankruisen wat
voor u van toepassing is











 Ik heb geen bezwaar tegen bovenstaand
gebruik van de gegevens die ik op dit document heb
vermeld.
Via onze website houden we iedereen graag op de
hoogte van de activiteiten. Hiervoor maken we
gebruik van teksten, foto’s en video’s.
 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van
foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

De namen van de 2 personen (NES-lid) die uw lidmaatschap ondersteunen.
Kent u geen andere NES-leden, neem dan contact op met het NES-bestuur.
naam 1 = __________________

naam 2 = __________________

U ontvangt een nota na bevestiging van uw lidmaatschap door het bestuur.
Handtekening:

Datum:

_________________________

________

Secretariaat: Stationsstraat 25 | 8161 CP Epe | telefoon 0578 843 560
Rabobank NL53 RABO 036 44 14 812 | Inschrijvingsnummer Kamer van koophandel: 08127163

