
Beste ouders/verzorgers, 

Uw kind heeft vandaag een groepsbijeenkomst van Jong 
Nederland Waubach bijgewoond. Stichting Jong 
Nederland Waubach biedt jeugd en jongeren (van 6 tot 
18 jaar) ontspanning aan op de onderdelen, sport, spel 
creativiteit en buitenleven. De accenten op de 
onderdelen worden door de leiding van de groep bepaald 
afhankelijk van de leeftijd en de jaargetijden. Naast de 
wekelijkse groepsbijeenkomsten worden ook diverse 
andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld 
carnavalsavond, voorjaarsactiviteit, weekend, 
zomerkamp. Van deze activiteiten wordt u te zijner tijd 
geïnformeerd door een folder, via email, ons clubblad, 
onze website, facebook of publicaties in Landgraaf 
Koerier. Verdere informatie is te via op 
www.jongnlwaubach.nl 

Wij verzoeken u het bijgevoegde formulier met lidmaatschapsovereenkomst en machtiging 
tot incasso volledig ingevuld en ondertekend op de volgende groepsbijeenkomst in te 
leveren. 

Door de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst geeft u aan op de hoogte te 
zijn van de inhoud van het privacy-beleid van Stichting Jong Nederland Waubach, dat is 
opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Het genoemde 
beleid kunt u nalezen op de website van Jong Nederland Waubach 
(www.jongnlwaubach.nl) onder het kopje informatie – privacy policy. 

http://www.jongnlwaubach.nl/jong-nederland-waubach-2/privacy-policy/ 

Met de machtiging tot incasso geeft u Stichting Jong Nederland Waubach toestemming om 
eenmalig € 7,00 inschrijfgeld en maandelijks de verschuldigde contributie van de vermelde 
IBAN-rekening af te schrijven. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt u kind een T-shirt 
met het logo van Jong Nederland Waubach. De contributie zal maandelijks automatisch 
worden geïncasseerd en bedraagt € 4,50 per maand. Mocht u het niet eens zijn met een 
afboeking van uw rekening, dan heeft u altijd de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag 
terug te boeken. De machtiging eindigt bij het opzeggen van het lidmaatschap van Jong 
Nederland Waubach. 

Mocht u na het lezen van het bovenstaand nog vragen hebben, kunt u zich wenden tot de 
leiding op de groepsbijeenkomsten of een van de bestuursleden. 

Met vriendelijke groet, 

Staf en bestuur van Stichting Jong Nederland Waubach 

secretariaat@jongnlwaubach.nl 

ledenadmin@jongnlwaubach.nl  
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LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST EN 

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO 
In te vullen door de leiding: 

Groep:…………………………………………………………Groepsavond:……………………………………………… 

Leiding: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Voornaam:..................................................................................................................................... 

Achternaam:.................................................................................................................................. 

Straat en huisnummer:.................................................................................................................. 

Postcode en woonplaats:............................................................................................................... 

Telefoonnummer(s):...................................................................................................................... 

Email adres ouders:..………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:............................................................................................................................ 

Maat T-shirt: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN-rekening:............................................................................................................................... 

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

 

 Ik machtig Stichting Jong Nederland Waubach om het inschrijfgeld alsmede de maandelijks 

de verschuldigde contributie van bovenvermelde IBAN-rekening af te schrijven. 

 Ik geef toestemming tot het plaatsen van foto’s van mijn zoon/dochter in het clubblad 

en/of op de website dan wel facebookpagina van Jong Nederland Waubach. 

 Ik verklaar kennis te hebben genomen van het privacy-beleid van Stichting Jong Nederland 

Waubach en daarmee akkoord te gaan. 

 

Plaats:.........................................................Datum:..................................... 

 

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

S.V.P. Inleveren op de volgende groepsbijeenkomst. 


