
 

Aanmeldformulier 2022 
 
 
U kunt het formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar de ledenadministratie:  
p/a Aad Brinckmann, Schuilenburg 72, 3328 CK Dordrecht. 
U mag het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en e-mailen naar a.brinckmann@upcmail.nl 
 
U bent al een heel jaar lid voor € 17,50. Een tweede lid wonend op hetzelfde adres betaalt € 12,50. 
 
Velden met een (*) zijn verplicht in te vullen: 

Geboortedatum* _____________________________ Aanhef*  Mevrouw □ De heer □ 

Voorletters*  _____________________________ straatnaam* ___________________________________ 

Voornaam  _____________________________ postcode* ___________________________________ 

Tussenvoegsel(s) _____________________________ Huisnummer* ____________ Toevoeging ________ 

Achternaam*  _____________________________ Postcode* ___________________________________ 

Telefoonnummer* _____________________________ Woonplaats* ___________________________________ 

E-mailadres  _____________________________ 

 

Indien van toepassing, gegevens van partner/gezinslid 

Geboortedatum* _____________________________ Aanhef*  Mevrouw □ De heer □ 
Voorletters*  _____________________________ Voornaam ___________________________________ 

Tussenvoegsel(s) _____________________________ Achternaam* ___________________________________ 

 
De contributie voor 2022 bedraagt € 17,50. Een tweede lid wonend op hetzelfde adres betaalt € 12,50; 
samen dus € 30,00 (tot eind 2022). Wij verzoeken u de verschuldigde contributie 2022 binnen 14 dagen na 
aanmelding, over te maken naar IBAN NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond. 
Uw lidmaatschap loopt vanaf aanmelding tot 31 december 2022. Opzeggen van het lidmaatschap bij het 
bestuur kan vóór het einde van het kalenderjaar met een opzegtermijn van één maand, met andere 
woorden voor 1 december 2022. Bij niet tijdige opzegging loopt uw lidmaatschap automatisch in het daar op 
volgende jaar door. 
Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van de contributie vindt niet plaats. Leden 
die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen kunnen worden uitgeschreven als lid.   

 

Invuldatum* _____________________  Uw handtekening* ____________________________ 

 
Indien van toepassing handtekening partner:   ________________________________________________ 
 

Disclaimer: 
Met het invullen en opsturen van dit formulier geeft u de Dordtse Seniorenbond toestemming om uw gegevens te beheren. 
Uw gegevens worden binnen de vereniging gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden niet doorgestuurd 
naar externe partijen. Alleen de personen binnen de vereniging die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien hebben 
toegang (volledige privacyverklaring is te downloaden op onze website). U kunt zelf altijd uw gegevens opvragen en/of inzien 
bij onze ledenadministratie. 
 

In te vullen door de ledenadministratie: 
Lidnummer Lidnummer partner Wijknummer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wij zijn aangesloten bij de Federatie 
Van Algemene Seniorenverenigingen   

Wij zijn ook lid van de 
Koepel Gepensioneerden 
  

  
  Kijk ook eens op onze site www.dordtsenior.nl voor meer info 

mailto:ledenadmin@dordtsenior.nl
http://www.dordtsenior.nl/
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