
  INSCHRIJFFORMULIER                          Zutphense  Kanovereniging ANAX 

Correspondentie-adres:   Biesterveld 3,  7251 VR   Vorden 

Botenhuis en kantine: Tichelerstraat 11,  7202 BC (Industrieterrein De Mars) Zutphen 

 
ONDERGETEKENDE geeft zich hierbij op als  kandidaat-lid van  
                  de Zutphense Kanovereniging “ANAX”: 
 
NAAM  : …………………………………………………………… 

VOORLETTERS  +  ROEPNAAM …………………………………………….. 

ADRES : ……………………………………………………………. 

POSTCODE EN WOONPLAATS  : …………………………………………. 

TELEFOONNUMMER :  ………………………………………… 

GEBOORTEDATUM  : ………………………………………………….. 

E-MAIL ADRES : ………………………………………………….. 

Contact persoon en telefoonnummer    voor  noodgevallen 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

                 WIL JE GEBRUIK MAKEN VAN: 
 

• VERENIGINGSBOTEN               JA / NEE 

• STALLING eigen boot  IN HET BOTENHUIS               JA / NEE 

Om wat voor boot gaat het dan ?   

................................................................................................ 

• Het Bestuur van Anax beslist over de toelating van leden, 

mede op basis van een kennismakings periode 

 

 
N.B.:      

• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 

• Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden 
 vóór 31 december 
 

• Anax-leden dienen na ca een jaar in het bezit te zijn van  
                               een eigen PEDDEL  en een eigen  ZWEMVEST  ! 

 
------------------------------------- 

 
ACCOORDVERKLARING      betreffende Privacy Beleid van Anax. 

(Als vermeld aan ommezijde van dit formulier.) 

 
  Ga je er mee accoord dat: 
 

• je naam, adres en telefoonnummer vermeld wordt  in een              JA / NEE  
ledenlijst, die van tijd tot tijd wordt verspreid onder de leden  
van Anax, 
 

• het opgegeven email adres gebruikt wordt voor  communicatie      JA / NEE 
tussen de vereniging en haar leden.  Dit om het contact tussen  
leden van Anax te bevorderen en te vereenvoudigen. 

 
Handtekening    
                      Kandidaat lid  …………………………………………………. 
                                    (voor minderjarigen, handtekening van ouder / verzorger) 
 
                                                                            Datum: ---------------------------------- 
 
    HOE  BEN JE IN CONTACT GEKOMEN   MET  “ANAX” ?……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 



     Kanovereniging ANAX  

correspondentie adres: Biesterveld 3,7251 VR, Vorden  //  0575-575714 
Botenhuis en kantine: Tichelerstraat 11 // 7202 BC  (Bedrijventerrein "de Mars") Zutphen. 

PRIVACYBELEID VAN KANOVERENIGING ANAX      --      dit is de achterzijde van het Inschrijfformulier 

Dit  Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kanovereniging ANAX (hierna te noemen ANAX) verwerkt van 

haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. 

Als je lid wordt van ANAX, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan ANAX verstrekt, geef je uitdrukkelijk 

toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te 

lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1.  Verantwoordelijke 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: ANAX, Tichelerstraat 11, 7202 BC, Zutphen, KvK nummer 

40103335.      De secretaris (verantwoordelijk bestuurslid) is bereikbaar via secretariaat@kanovereniging-anax.nl. 

2.  Welke gegevens verwerkt ANAX en voor welk doel 
 
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
  a. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht 
               b. adresgegevens 
               c. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer 
 ANAX verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
               
a.   je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele     
opzegging daarvan en voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen 
informatie. 
 b.   je naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over 
lidmaatschap en activiteiten van ANAX en het digitaal versturen van De Voelspriet    (clubblad van ANAX). 
c.   je naam, bankrekeningnummer,  geboortedatum  en geslacht worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en 

activiteiten waar je aan deelneemt af te wikkelen. 

Je persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na afloop van het lidmaatschap verwijderd uit de actieve administratie en alleen na 
jouw toestemming opgeslagen in de oud-leden administratie.  

3.  E-mail berichtgeving (opt-out) 
 
ANAX gebruikt je naam en e-mailadres om je de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere  interessante 
informatie over ANAX. Afmelding voor deze mailings is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

4.  Bewaartermijnen 

ANAX verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van 
het lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Alleen na toestemming van de vertrekkende leden zullen 
de gegevens langer bewaard blijven. (bijvoorbeeld voor toekomstig contact) 

5.  Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ANAX passende technische en organisatorische maatregelen  getroffen.  Voor de 
verwerking van de persoonsgegevens maakt ANAX geen gebruik van diensten van derden (zogenaamde verwerkers). 

6.  Inzagerecht, verwijdering,  vragen en klachten 

Via de ledenadministratie van ANAX kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of 
te verwijderen. ANAX zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.Als je 
bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens  contact opnemen met 
de ledenadministratie. 
Voor klachten over de wijze waarop ANAX je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met 
de één van de bestuursleden. 
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie  

secretariaat@kanovereniging-anax.nl. 

7.  Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. 

----------------------//-------------------- 


