
Aanmeldformulier 

J.C.V. De Pearse Köp 
 

Voor & achternaam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer thuis:  

Telefoonnummer mobiel:  

E-mailadres:  

Rekeningnummer (IBAN):  Ten name van:  

 

 Ja, ik meld mij aan bij J.C.V. De Pearse Köp! 

 Ja, ik heb onderstaande algemene privacyverklaring volledig gelezen, begrepen en ik ga akkoord met deze 

verklaring (zie pagina 3 t/m 5). 

Beide bovenstaande vakjes moeten aangekruist zijn om je aanmelding te verwerken. 

* Na aanmelding blijf ik minimaal 1 jaar lid. Ik krijg tegen betaling een kieljasje van De Pearse Köp. Dit kieljasje blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging. 
Wanneer ik mij afmeld en het kieljasje inlever, ontvang ik mijn borg terug. 

 

 
Maandelijkse contributie per automatische incasso: 

 Ik ben 16 jaar of ouder, contributie € 6,- per maand. 

 Ik ben jonger dan 16 jaar, contributie € 4,- per maand. 

* Maak hierboven duidelijk uw keuze kenbaar door het juiste vakje aan te kruizen! 

 
Handtekening lid:  Handtekening ouder: 

(indien lid jonger dan 18 jaar is) 

    

   

Plaats en datum:         

 

Als je dit aanmeldformulier volledig ingevuld hebt, staat op de volgende pagina 
een machtigingsformulier wat ook nog even ingevuld moet worden. 

 



Machtigingsformulier 

J.C.V. De Pearse Köp 
 

Doorlopende machtiging 

Naam Incassant: J.C.V. De Pearse Köp   
    

Adres: Kolberinksmaat 44   

Postcode: 7595 CA Woonplaats: Weerselo 
    

Land: Nederland Incassant ID: NL13ZZZ540438590000 

IBAN: NL38RABO0116404221   
 

Kenmerk machtiging (lidnummer):  Door secretariaat in te vullen 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “J.C.V. De Pearse Köp” om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, 

overeenkomstig de opdracht van “J.C.V. De Pearse Köp”. 

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:  

Rekeningnummer (IBAN):  

Plaats en datum:        

 

Handtekening:   

Rond de 25e van iedere maand zal “J.C.V. De Pearse Köp” het contributiebedrag van € 4,- / € 6,- van uw rekening incasseren. 

 

 

Draai beide formulieren uit en lever deze ingevuld en ondertekend in bij: 
J.C.V. De Pearse Köp, t.a.v. secretariaat: Sharon Oosterik, Kolberinksmaat 44, 7595 CA, Weerselo. 

 
* De algemene privacy overeenkomst hoeft niet ingeleverd te worden. 

 

 

 



Algemene privacyverklaring 

J.C.V. De Pearse Köp 
 

Hieronder lees je alles over de privacyverklaring die wij gebruiken als jongerenvereniging De Pearse Köp. Deze 

privacyverklaring is van toepassing op alle personen die lid zijn van onze vereniging, alsmede de personen die lid willen 

worden van onze vereniging en akkoord gaan met deze privacyverklaring. 

Verenigingsgegevens 
Jongerencarnavalsvereniging De Pearse Köp, gevestigd aan Kolberinksmaat 44 7595 CA Weerselo, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
J.C.V. De Pearse Köp 
Kolberinksmaat 44 
7595 CA Weerselo 
+31 6 57 71 19 81 
 
Sharon Oosterik is de Functionaris Gegevensbescherming van jongerencarnavalsvereniging De Pearse Köp en is te 

bereiken via secretariaatpk@hotmail.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
J.C.V. De Pearse Köp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je 

maandelijks contributie betaalt en wij hiervoor je gegevens nodig hebben. De gegevens die wij verwerken zijn: 

− Voor- en achternaam 

− Geboortedatum 

− Adresgegevens 

− Telefoonnummer(s) 

− Emailadres 

− Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
J.C.V. De Pearse Köp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

− Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 

16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder 

dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd 

bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 

met ons op via secretariaatpk@hotmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
J.C.V. De Pearse Köp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

− Voor het afhandelen van jouw betaling van het maandelijkse lidmaatschap; 

− Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven per e-mail; 

− Om je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om te helpen bij evenementen en activiteiten die 

wij organiseren; 

− Om je te informeren over wijzigingen die betrekking hebben op leden; 

− Om het jaarlijks magazine bij je af te leveren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
J.C.V. De Pearse Köp maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen die besluiten kunnen nemen zonder 

dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van J.C.V. De Pearse Köp) tussen zit. Wij nemen niet op basis van 

geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren 
J.C.V. De Pearse Köp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 

gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 

persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam > tot max. 3 maanden na opzegging van lidmaatschap 

- Geboortedatum > tot max. 3 maanden na opzegging van lidmaatschap 

- Adresgegevens > tot max. 3 maanden na opzegging van lidmaatschap 

- Telefoonnummer > tot max. 3 maanden na opzegging van lidmaatschap 

- E-mailadres > tot max. 3 maanden na opzegging van lidmaatschap 

- Bankrekeningnummer > tot max. 3 maanden na opzegging van lidmaatschap 

Delen van persoonsgegevens met derden 
J.C.V. De Pearse Köp verkoopt jouw gegevens niet aan anderen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven 

die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. J.C.V. De Pearse Köp blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. Verwerkingsovereenkomsten zijn op te vragen bij de Functionaris Gegevensbescherming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
J.C.V. De Pearse Köp gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw 

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw 

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de 

website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld 

jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies 

door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die 

eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

 



 

 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 

je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 

jouw persoonsgegevens door J.C.V. De Pearse Köp. 

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons kan vragen om de persoonsgegevens die 

wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

secretariaatpk@hotmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 

kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

J.C.V. De Pearse Köp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
J.C.V. De Pearse Köp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee 

hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons 

op via secretariaatpk@hotmail.nl. 

J.C.V. De Pearse Köp heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

− Wij slaan persoonsgegevens op in de cloud, waarin de data veilig staat opgeslagen in een sterk beveiligde 

datacentra die beschikt over de certificaten: ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001. De communicatie met de 

servers is versleuteld met SSL Encryptie; 

− Wij hebben een verwerkersovereenkomst met deze firma die de cloudopslag aanbiedt; 

− Enkel de bestuursleden van J.C.V. De Pearse Köp hebben toegang tot deze gegevens; 

− Bij wijzigingen in het bestuur zal de toegang tot de gegevens gewijzigd worden. Nieuwe bestuursleden krijgen 

toegang, waar oud-bestuursleden de toegang zal worden ontzegd; 

− We werken met periodieke wachtwoorden voor extra veiligheid. 

Wat wij doen bij een data lek 
We spreken van een data lek als: persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens 

zouden mogen hebben. Ook het onbedoeld vernietigen van persoonsgegevens valt onder een data lek. Bij een data 

lek ondernemen wij de volgende stappen: 

− We brengen de personen waarvan data is gelekt per mail op de hoogte. Hierbij beschrijven wij duidelijk welke 

gegevens gelekt zijn en bij wie deze in handen zijn gevallen; 

− Nemen wij contact op met de persoon en/of instantie die toegang heeft gekregen tot deze persoonsgegevens 

en verzoeken wij hen deze aan ons over te dragen en/of te verwijderen; 

− Waar nodig melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

