Correspondentie:
Weena 1053
3013 AL ROTTERDAM
(010) 4149577
dehaagsebedevaarten@gmail.com
Informatie:
www.bedevaart.nl

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP BROEDERSCHAP
Naam (1):

________________________________________________________________ M/V

Naam (2):

________________________________________________________________ M/V

Adres:

________________________________________________________________

Postcode:

____________________ Plaats: _____________________________________

Telefoon:

____________________ E-mailadres: ________________________________

Geboortedatum (1): ____________________ Geboortedatum (2): _____________________

De kosten van het lidmaatschap bedragen in per jaar € 10,- (voor een alleenstaande) of € 18,- (voor
een echtpaar) en kan worden overgemaakt op bankrekening NL66 INGB 0000 008629 ten name van
Haagse Broederschap te Rotterdam, onder vermelding van “lidmaatschap Broederschap” +
na(a)m(en).
Na ontvangst van uw aanmelding en betaling ontvangt u enige stukken vanwege uw lidmaatschap van
de Broederschap van de ‘s-Gravenhaagsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.
Informatie over bescherming van uw privacy vindt u in de brochure en op de achterzijde van dit
formulier.
Door het inzenden van dit aanmeldingsformulier woedt u betalend lid vanaf 2019. Als dank voor uw
aanmelding ontvangt u, vanwege ons 125 jarig jubileum, een kortingsbon van € 5,00, welke u kunt
besteden tijdens één van onze bedevaarten in 2019.

Datum: _____________________ Handtekening: __________________________________

Privacybeleid:
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het
doel van dit beleid is uw persoonlijke gegevens, die in ont bezit zijn, te beschermen.
Wij garanderen dat persoonlijke gegevens van leden van de Broederschap nooit zonder toestemming
van een lid of de leden voor andere doeleinden worden gebruikt, dan wel ter beschikking worden
gesteld aan derden.
Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om de persoonlijke gegevens veilig te bewaren.
Voor wijziging van uw gegevens of verwijdering uit het bestand, gelieve u een e-mail te sturen naar
dehaagsebedevaarten@gmail.com
Zonder tegen bericht zullen wij uw gegevens gebruiken voor informatie over de Broederschap en de
activiteiten van de Haagse Bedevaarten (voor zover door u aangegeven).
Dit beleid is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Broederschap op 3 juni 2018.
Voor eventuele vragen kunt u ook stellen via bovenstaand e-mailadres.
Rotterdam, januari 2019.
Bestuur Broederschap / Haagse Bedevaarten

