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AANMELDEN ALS LID VAN RECREATIESPORT VERENIGING KRANENBROEK  
Wat heeft Recreatiesport Vereniging Kranenbroek (RVK)) zijn leden te bieden:  
• Hardlopers: twee maal per week hardlooptraining onder begeleiding van een trainer  
• Nordic Walkers: wekelijkse tocht en één maal per maand een training onder 
   begeleiding van een trainer 
• Mountainbikers: elke week wordt er met een groep een tocht gemaakt vanaf de schuilhut 
• 8 x per jaar een uitstekend verzorgd verenigingsblad: ’t Trimmerke  
• Eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering  
• Sociale activiteiten na de training d.m.v. een drankje en een hapje, met Sinterklaas, Kerst,  
  Nieuwjaarsbijeenkomst, carnaval, Pasen, Moederdag, Vaderdag en eenmaal per jaar een 
  RVK-dag  
CONTRIBUTIE  
De contributie bedraagt € 35,00 per verenigingsjaar en wordt aan het begin van het 
verenigingsjaar automatisch afgeschreven van je bankrekening. Het verenigingsjaar loopt van 
1 januari t/m 31 december. Ten behoeve van de automatische afschrijving word je verzocht 
onderstaande bank-machtiging in te vullen en te ondertekenen..  
Word je in de loop van het jaar lid dan wordt de contributie naar rato van het resterende 
aantal maanden van het betreffende jaar bepaald en word je verzocht eenmalig de 
contributie over te maken op de bankrekening van RVK:  IBAN: NL38RABO0142036374 o.v.v. 
‘contributie’.  
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) per 25 mei 
2018 is Recreatiesport Vereniging Kranenbroek wettelijk verplicht over een regeling 
Bescherming Persoonsgegevens te beschikken waarmee de leden van de vereniging akkoord 
dienen te gaan. De regeling Bescherming Persoonsgegevens staat vermeld op de website: 
www.kranenbroek-echt.nl, onder de knop RVK, AVG. Met het plaatsen van uw handtekening 
onderaan op het aanmeldformulier gaat u akkoord met de regeling Bescherming 
Persoonsgegevens van RVK.  
AANMELDEN  
Ik meld mij aan als lid van RVK met ingang van:…………………………  
Naam + voornaam: ………………………………………………………………….. 
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………… 
Postcode + woonplaats: ……………………………………………………….. 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………. 
Tel. nummer: vast ……………………………. Mobiel ………………………………  
E - mail: ……………………………………………………………………………… 
Bankrekeningnummer (IBAN) ………………………………………………  
Doorlopende machtiging SEPA  
Incassant ID:: NL13ZZZ401769330000  
Kenmerk machtiging::……………………* (* in te vullen door RVK ) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Recreatiesport Vereniging 
Kranenbroek Echt om doorlopende incasso - opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schrijven wegens het innen van de jaarcontributie en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Recreatiesport Vereniging 
Kranenbroek Echt.  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. 
 
Plaats en datum:…………………………………… ………………………………… Handtekening 


