TOERISTISCHE KANO BOND NEDERLAND
Ledenadministratie
p/a Schoener 45
2991 JJ Barendrecht

ledenadministratie@tkbn.nl
www.tkbn.nl

KvK: 40.398.191
NL69INGB0000462438

Inschrijfformulier lidmaatschap
Fam. naam: *

Voorletters: *

Roepnaam:

Man / Vrouw

Adres: *

Geboortedatum: *
Telefoon:

Postcode en woonplaats: *
E-mail: *
Beroep:
Wil je de gratis Digitale Nieuwsbrief ontvangen? ja / neen.

Overige huisgenoten

**) opmerking

Naam*

Voorletters*

Roepnaam

M/V

Geboortedatum*

Ingangsdatum lidmaatschap: .............................................................
Van wie heb je ons adres gekregen?
[ ] via internet
[ ] via de ANWB
[ ] op beurs:
[ ] via kanohandel:
[ ] anders:
*) Minimaal benodigd. Alle gegevens die je op dit formulier invult worden opgenomen in de ledenadministratie
van de TKBN. De opgeslagen gegevens staan niet “in de cloud” of op servers van andere partijen dan de TKBN.
De gegevens dienen voor eigen gebruik en worden nimmer gedeeld met derden of aan derden beschikbaar
gesteld. Na verwerking van jouw gegevens zenden wij je een welkomstbrief toe. In deze brief lees je meer
informatie over ons privacybeleid. Wanneer je je aanmeldt als lid van de TKBN ga je akkoord met het opnemen
van jouw hierboven vermelde persoonsgegevens in onze ledenadministratie.

**) De TKBN-contributie geldt per gezin (of andere samenlevingsvorm) op één adres.
Op blad 2 van dit formulier staat een privacyverklaring. Lees die zorgvuldig en onderteken
daarna het formulier op blad 2.
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Privacyverklaring
Er is (vanaf 25 mei 2018) nieuwe Europese wetgeving (AVG) waarin is geregeld dat vertrouwelijk
moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Hieronder lees je een korte opsomming van je
gegevens die wij in onze ledenadministratie vastleggen.
Met in invullen en inzenden van het aanmeldingsformulier heb je toestemming gegeven voor het
opnemen van de persoonsgegevens die je op het formulier hebt vermeld. Die gegevens verstrekken
we nooit aan derden. Jouw gegevens zijn niet opgeslagen “in de cloud” en evenmin bij een extern
bedrijf of instelling. Behoudens enkele bestuursleden van de TKBN en natuurlijk onze
ledenadministrateur heeft niemand toegang tot de ledenadministratie. Dus niemand buiten de
hiervoor genoemde functionarissen kan toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.
In het ledenbestand is opgenomen: lidmaatschapsnummer, achternaam, voornaam, voorletter(s),
tussenvoegsel, volledig adres, email adres, tel.nr., soort lidmaatschap, geboortedatum, ingangsdatum
lidmaatschap, kanoverzekering j/n, geslacht, eventuele bijzonderheden die je ons medegedeeld hebt,
zoals beroep en wel of geen gratis aanvullend abonnement op de digitale Nieuwsbrief en indien van
toepassing: naam van de kanovereniging waarvan je ook lid bent.
Waarvoor gebruiken we dit bestand? Uitsluitend voor het aanmaken van adresdragers voor
Kanotities, voor het factureren van de contributie en/of de kanoverzekering en controle bij deelname
aan onze activiteiten. Zijn er gegevens die je wenst te verwijderen dan kun je dat kenbaar maken
via info@tkbn.nl. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de TKBN met jouw gegevens omgaat,
dan kun je die klacht indienen bij het bestuur via info@tkbn.nl. Mocht je klacht niet naar tevredenheid
zijn afgehandeld dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ondergetekende verklaart de privacyverklaring goed te hebben gelezen en akkoord te gaan met
opnemen van de door jou opgegeven (persoons)gegevens in de ledenadministratie van de TKBN
en dat de gegeven antwoorden op blad 1 juist en volledig zijn.

Plaats: .............................................................

Datum: ...................................................

Handtekening: ..................................................

Dit formulier bij voorkeur mailen naar ledenadministratie@tkbn.nl of zenden per post naar
TKBN Ledenadministratie, p/a Schoener 45, 2991 JJ Barendrecht.

Juli 2022

TKBN: sportief, recreatief, milieuvriendelijk

2

