
 

 

 

 
 

"Nooit Gedacht" 

Jeugd- en Jongerenwerk Diepenheim 

Kremersweide 24 

7478 DB Diepenheim 

 

KvK 40074283 

IBAN: NL52 RABO 0322 1151 67 

 

www.nooitgedacht-diepenheim.nl 

info@nooitgedacht-diepenheim.nl 

 

Aanmeldformulier lidmaatschap 
 
Met dit formulier meld u zich aan als lid van “Nooit Gedacht” Jeugd- en Jongerenwerk  
Diepenheim. 
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 22,50 per kalenderjaar, ongeacht de 
gezinssamenstelling op het adres. 
 

Voor- en achternaam  : ………………………………………………………………………………………… 

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

Postcode en woonplaats : ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ………………………………………………………………………………………… 

Emailadres     : ………………………………………………………………………………………… 

Naam 1e kind    : ……………………………………………………………………… Geboortejaar: ……………………. 

Naam 2e kind    : ……………………………………………………………………… Geboortejaar: ……………………. 

Naam 3e kind    : ……………………………………………………………………… Geboortejaar: ……………………. 

IBAN-rekeningnummer : …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Nooit Gedacht” Jeugd- en Jongerenwerk Diepenheim heeft een huishoudelijk reglement waarin onder 
meer de lidmaatschapsvoorwaarden zijn opgenomen; deze zijn te raadplegen via onze website. Door 
ondertekening van dit formulier bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee instemt. 
 
 
Datum:      : …………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening    : …………………………………………………………………………. 

U kunt dit formulier inleveren bij: 
Emil Veneman 
Kuimgaarden 11  
7478 AN Diepenheim 
Emailen mag ook:  penningmeester@nooitgedacht-diepenheim.nl 
 
Zie onderzijde voor aanvullende informatie. 
 

 

 

Doorlopende SEPA-incasso machtiging 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
- “Nooit Gedacht” Jeugd- en Jongerenwerk Diepenheim om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
   bedrag van uw rekening af te schrijven, en; 
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van “Nooit Gedacht” Jeugd- 
   en Jongerenwerk Diepenheim. 
 
Het incasso-id van “Nooit Gedacht” Jeugd- en Jongerenwerk Diepenheim is NL25ZZZ400742830000. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
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Vrijwilligerswerk 

“Nooit Gedacht” Jeugd- en Jongerenwerk Diepenheim draait voor 100% op vrijwilligers. 
 
Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat onze leden (ouders) 
actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten en overige werkzaamheden. We vormen als 
leden samen de vereniging en zijn daarom ook samen verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze 
vereniging. 
 
Zoals u gezien hebt kan dat op allerlei manieren en zijn bestuur, leden en overige vrijwilligers u 
ontzettend dankbaar voor uw inzet. 
 
 
 
 
Toestemmingsverklaring, privacywet (AVG) 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, de activiteiten en dergelijke. Hierbij worden ook overzichtsfoto’s en overige beeldmateriaal 
van de gehouden activiteiten op onze website en haar sociale media zoals Facebook en Instagram 
geplaatst. Bij het plaatsen van beeldmateriaal zal zorgvuldig worden omgegaan met uw privacy en in 
principe zullen alleen groeps- en/of overzichtsbeelden worden geplaatst. 
Door deel te nemen aan of aanwezig te zijn bij de activiteiten wordt automatisch toestemming gegeven 
tot het gebruik van dit beeldmateriaal. 
 
De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van onze 
ledenadministratie, het innen van de contributie en voor het organiseren van onze activiteiten. Deze 
gegevens worden, indien nodig, uitsluitend verstrekt aan de commissieleden die activiteiten 
organiseren. 


