
Datum:      Handtekening: 
Beide ingevulde formulieren uitprinten en ondertekend, opsturen naar:  
Volièrevereniging Fûgelwille: Adres:Lepelaarstraat 70, Postcode:8446 JM, Woonplaats: Heerenveen.

Voor jeugdleden moet er ook toestemming komen van de ouder(s) of wettelijk voogd. 

Aanmelding ondergetekende: 

Naam: 

Adres: 

Postcode:     Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Geboorte datum: 

E-mailadres:

Selecteer uw keuze: 

   Nieuw-lid € 40,00 p/jaar      Jeugdlid € 20,00 p/jaar. 

Elke maand als u lid bent van een vogelvereniging b.v. Fûgelwille,

  

ontvangt u het Bondsblad ONZE VOGELS een mooi blad met veel  informatie en kleuren foto's. Het 
bijwonen van ledenavonden, waarbij o.a.  lezingen worden gehouden en videofilms worden gedraaid over 
bijvoorbeeld  kanaries, tropische vogels, parkieten, papegaaien of andere onderwerpen etc. 

Plaats: 

Aanmeldingsformulier Nieuw-lid / Jeugdlid en tevens automatische incasso Contributie. 

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij 
nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het 
uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, 
woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres verwerkt mogen worden.
Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
- administratieve- en contributieverwerking;
- toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
- bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;
- het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan
wel mondiaal).



Leden Kweek Informatie.

Persoonlijke gegevens leden Fugelwille, 
Reden van de vraag om uw persoonlijke gegevens is de inschrijving bij de vereniging “Fûgelwille” 
en de NBVV zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Ook zijn een aantal zaken belangrijk voor het contact met één van het bestuur. 
Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor zaken die onze hobby aangaat.

Kweek nummer

Voornaam / Letter

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geb Datum

Telefoon nummer

Of mobiele tel nr

E-mail

Lid  N.B.v.V. Sinds

Lid Fûgelwille

Ik ben kweker van:

Na het invullen graag opsturen per mail naar :   secretaris@fugelwille.nl 
Evt. opsturen naar secretaris  Fugelwille Lepelaarstraat 70, 8446JM Heerenveen. 
Inleveren op de ledenvergadering kan ook. 
Vriendelijk dank; 
Bestuur Fûgelwille. 



Doorlopende machtiging  S€PA 
Naam incassant : Volièrevereniging Fûgelwille 

Adres incassant : Skoalekers 23 

Postcode incassant : 8464 PH Woonplaats incassant : Sintjohannesga 

Land incassant* : Nederland Incassant ID : NL58ZZZ010865220000 

Kenmerk machtiging : Contributie Fûgelwille 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volièrevereniging Fûgelwille om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Volièrevereniging Fûgelwille. 
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. 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Postcode :  ………..………………  Woonplaats :  ………..……………….…………….…………….……………….. 

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :  ………..…………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening 
* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.

** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer
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