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BESTUUR
Voorzitter. ..... : vacant ..... ........ ........ ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .........……..
Secretaris ..... : Mw. G. Buiten... ........ ........ Asserstraat 5 C . ........ Beilen ....... tel. 0593-525192
Penningm. .... : Dhr. A. Bruins .. ........ ........ Hoofdstraat 51 B ........ Hooghalen tel. 0593-592661
Voorzitter a.i. : Dhr. J. Broertjes……………. ....... ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 06-29567772
Leden ……….: Mw. W.C. Sol ... ........ ........ ........ ........ ........ ........ Westerbork tel. 0593-523585
………………..: Dhr. J. Hadderingh .... ........ ........ ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 0593-523909
... ........ ........ : Dhr. G. Reinink. ........ ........ ........ ........ ........ ........ Zwiggelte .. tel. 06-15907771
……………a.i.: Mw. M. van der Velden ....... ........ ........ ........ ........ Beilen……. tel. 06-13833272

COMMISSIELEDEN
Mw. A. Wiebing

0593-592734

Dhr. J. Hadderingh

0593-523909

Mw. H. Veldman-Huisjes

0593-524069

Smilde vacant

Mw. L. Doedens

0593-522032

Dhr. J. Doedens

0593-522032

Mw. M. Kleine-Rozenveld

0593-523025

Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-331972

Mw. G. Beugel-Raatjes

0593-524683

Dhr. F. Bergwerf

06-55344191

REDACTIE:
Dhr. A. Bruins

0593-592661

Mw. G. Buiten

0593-525192

Secretariaats- en
redactieadres:
Bankrekening:

Asserstraat 5 C

9411 LH BEILEN

NL64RBRB
0928929566

RIJBEWIJSKEURING:

BELASTING INVULHULP:

Mw. B. Schultze (Beilen)
Dhr. G. ten Cate (Smilde)

06-10329560
0592-413479

Dhr. K. Groen
Dhr. W. Snel
Dhr. B. Muntinga
Dhr. J. Pit
Dhr. G. Reinink
Dhr. F. Claassen

0593-527011
0592-414335
0592-413688
0593-332467
06-15907771
06-41319751

Verspreiding
Nieuwsbrief:
Dhr. J. Eising
Dhr. A. Koning

06-11010317
0592-412424

Dhr. B. Wiebing
Dhr. J. Doudeijns (W’bork)

0593-592734
0593-331972
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Omdat de ledenvergadering van 18 maart jl. als gevolg van de afgekondigde Corona-maatregelen
geen doorgang kon vinden, hebben we 4 april 2020 een bericht naar de leden gestuurd, die we via
e-mail konden bereiken. Het bericht had de volgende tekst:
Wij hopen dat het met u en de uwen goed gaat.
Op dit moment is alles anders.
Thuisblijven, geen bezoek ontvangen en geen ontspanningsactiviteiten.
Als gevolg van de Coronaproblematiek is onze ledenvergadering, tot nader order, uitgesteld.
Er heeft dus ook geen bestuursverkiezing kunnen plaatsvinden.
Aangezien de voorzittersfunctie al enige tijd vacant is en onze vicevoorzitter er voor koos geen
volgende termijn te ambiëren, kwam het uitstellen van de ledenvergadering wel erg ongelegen.
In afwachting van de bestuursverkiezing in een nieuw uit te schrijven ledenvergadering, worden
Jan Broertjes en Marja van de Velden als ad-interim leden aan het bestuur toegevoegd.
Zo zijn we weer volledig om ons voor te bereiden op het na-Corona tijdperk.
We spreken de wens uit, dat u deze periode goed doorkomt en wij u binnenkort weer kunnen
ontmoeten.
Bestuur Senioren van Nu Midden-Drenthe
Mocht u vragen hebben of hulp nodig, dan kunt u op werkdagen, tussen 08:30 en 13:00 uur
contact opnemen met Welzijnswerk Midden-Drenthe: 088-1651200
Nu de regels enigszins versoepeld zijn, hopen we dat de ledenvergadering 16 september a.s.
gehouden kan worden. In de Nieuwsbrief van september zullen we de stukken voor de
ledenvergadering nogmaals publiceren.

Beste leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe,
Het is op dit moment een vreemde, onzekere en onwerkelijke tijd. Zeker voor de senioren. Zij zijn
het meest kwetsbaar en dat geeft een onrustig en angstig gevoel. En dat geldt nog meer voor onze
alleenstaanden. Zij hebben geen partner om eens tegenaan te praten, van gedachten te wisselen
en stevig vast te houden. Het bestuur hoopt van ganser harte dat een ieder van ons deze moeilijke
tijd toch goed doorkomt. Weet dat er velen aan jullie denken.
Een positief punt is dat veel senioren door de beperkingen nu de mogelijkheden van internet
geleerd hebben. Dat de kinderen en kleinkinderen toch zichtbaar werden en dat er met beeld erbij
toch gepraat kan worden. Ook ouderen zijn nooit te oud om te leren!
Gelukkig begint er perspectief en hoop op betere tijden te komen. De eerste versoepelingen zijn er
inmiddels, de zomer komt eraan en de hoop op bijeenkomsten van onze club nemen toe.
Het bestuur heeft inmiddels een voorlopig programma in elkaar gezet. Uiteraard onder het
voorbehoud dat we het ook door mogen laten gaan.
Eén van de eerste bijeenkomsten die wij gepland hebben is de jaarvergadering. Deze kon in maart
vanwege de Corona perikelen niet doorgaan. En er stond een belangrijk punt op de agenda:
bestuursverkiezing. Het bestuur stelde voor om mij tot voorzitter te laten verkiezen. Dit kon nu niet
doorgaan. Toch heeft het bestuur gemeend vanwege de continuïteit te gaan functioneren alsof die
verkiezing wel heeft plaatsgevonden. Dat voelt voor mij wel vreemd. Natuurlijk ben ik vereerd met
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het vertrouwen, maar toch is het goed dat zo snel als mogelijk in een ledenvergadering te
bevestigen. En daarom staat dit punt ook op de agenda van 16-9 a.s.
Onze activiteiten zullen tot de zomervakantie nog beperkt zijn. Natuurlijk zijn we telefonisch of via
de mail altijd bereikbaar.
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe. Ga zoveel als mogelijk naar buiten. Ga wandelen of
fietsen in onze prachtige gemeente en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Jan Broertjes

Wie is Marja van der Velden.
Door middel van dit stukje wil ik me graag even voorstellen aan alle leden.
Ik ben geboren en opgegroeid in Haarlem, maar wou graag wonen in een omgeving met meer rust
en natuur. Na mijn opleiding tot kleuterleidster nam ik dan ook graag een baan aan in Beilen, dat er
in 1965 heel anders uitzag dan nu.
Ondanks alle veranderingen is één ding hetzelfde gebleven: ik woon er nog steeds met veel
plezier.
Veertig jaar heb ik in Beilen gewerkt, eerst aan de Burgemeester Römelinghschool, die na een
stevige verbouwing nu dienstdoet als apotheek en vanaf 1977 aan de G.A.de Ridderschool.
In 2015 ben ik met pensioen gegaan en kwam ik toe aan veel dingen waar ik eerder geen tijd voor
had, zoals schilderen met olieverf en buiten de schoolvakanties op reis gaan.
Genieten van de natuur is altijd heel belangrijk geweest voor mij. Fietsend, wandelend, maar
vroeger ook op de schaats en te paard.
Van tuinieren had ik geen verstand, maar toen ik in 1978 een huis kocht met 6535 m2 grond,
moest ik wel en gaandeweg is het een grote hobby geworden. Nu heb ik een huis op een kavel
van 275 m2, maar ja, als de leeftijd vordert vraagt dat nu eenmaal concessies.
Ik houd ook veel van lezen, erg handig in deze coronatijd, en doe vrijwilligerswerk voor de
Wandelbond, de Historische Vereniging Beilen en vanaf nu dus ook voor de Senioren van Nu
Midden-Drenthe.
Hopelijk kunnen binnen afzienbare tijd onze gezellige en zinvolle activiteiten weer zoals vanouds
doorgang vinden!
Tot ziens,
Marja van der Velden

DIGITAAL VERBONDEN ZIJN
In deze onzekere tijd, waarin bezoek ontvangen en fysiek contact niet mogelijk zijn, hebben veel
senioren het belang van digitaal verbonden zijn, ontdekt. Whatsappen, videobellen, chatten,
Facebook enz. Misschien heeft u ook al onze website bezocht.
Heeft u inmiddels ook een e-mailadres en heeft u dit nog niet aan ons gemeld, dan vragen wij u dit
adres aan ons door te geven. Wij kunnen dan ook belangrijke berichten naar u sturen.
(als u uw emailadres verandert of veranderd heeft, wilt u dat dan ook aan ons doorgeven?)

Incasso contributie op 18 juni
Van onze leden heeft ruim 90% gekozen om de contributie automatisch te laten afschrijven. Deze
Incasso van de contributie 2020 vindt plaats op 18 juni a.s.
Albert Bruins
penningmeester
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CURSUS KLIK & TIK, BEGINNEN MET DE COMPUTER
Deze cursus wordt aangeboden door de Bibliotheek en is bedoeld voor mensen die nog niet met
de computer kunnen omgaan maar dat wel graag willen. Ze merken dat er steeds meer via de
computer gaat (belasting, zorg, toeslagen etc.) en als je daar niet in meegaat je steeds
afhankelijker wordt. Velen willen de stap nog wel maken, maar weten niet hoe het werkt. In de
cursus Klik en Tik leer je stap voor stap typen, e-mailen en gebruik te maken van het internet.
Tijdens de cursus werk je in je eigen tempo onder begeleiding van een docent. Onze
bestuursleden Job Hadderingh en Geert Reinink behoren tot de docenten. Wanneer er minimaal 6
kandidaten zijn, wordt een kennismakingsbijeenkomst gehouden, zodat duidelijk wordt, hoe het
werkt. Belangstellende leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe kunnen zich melden bij Job
Hadderingh (0593-523909)

KIJK OOK EENS OOK EENS OP ONZE WEBSITE
De nieuwsbrief verschijnt 1x per twee maanden. Wij ontvangen regelmatig informatie, die niet in de
nieuwsbrief gepubliceerd kan worden, omdat het op het moment van verschijnen van de volgende
nieuwsbrief “mosterd na de maaltijd is”.
In die gevallen plaatsen wij een berichtje op onze website of versturen een e-mail. Dus: heeft u
een internet aansluiting, kijk dan regelmatig op www.seniorenvannumiddendrenthe.nl en in uw
mailbox dan hoeft u niets te missen.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
Dhr. J. Broertjes en
Mw. G.M. Broertjes

Beilen, wijk 60

Verhuizingen:
Mw. G. Jansen

Beilen, van wijk 16 naar wijk 30

Overleden:
Mw. C. Tuinstra-Oostra
Mw. J. Schorer-den Hollander
Mw. E. Oosten-Dekker

Beilen: wijk 08
Westerbork
Beilen: wijk 30

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.

Bedankje ontvangen van:
Egbert en Lammie Braam:
Bedankt voor de attentie voor ons 50-jarig jubileum.
Aaltje Greijdanus:
Hartelijk dank voor de bloemenbon, die ik voor mijn 80ste verjaardag ontvangen heb.
Annie Kiers-Wiggering:
Bedankt voor de mooie kaart, die ik mocht ontvangen op mijn 83ste verjaardag.
Mw. A. Tjarks-Oosterhof:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon, die ik voor mijn 85ste verjaardag kreeg.
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Mw. A.J. van Roon-Lankhorst:
Bedankt voor de kaart en bloemen, die ik voor mijn 90ste verjaardag kreeg.
Mw. L. Oortwijn-Hermelink:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon en die ik voor mijn 85ste verjaardag kreeg en de prachtige
kaart. Heel attent in deze bijzondere tijd.
Mw. A. van Eekelen en (klein)kinderen:
Jullie aandacht en medeleven na het overlijden van Rinus van Eekelen was hartverwarmend.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
19 februari kwamen zo’n 40 belangstellende leden naar de Karspelhof om zich te laten voorlichten
over ambulancezorg Drenthe.
André Dekker gaf ons op geanimeerde wijze een inkijkje in de werkwijze. Hij vertelde over de
verschillende voertuigen, waarover de ambulancedienst beschikt. Zo zijn er:
- Zorgambulances;
- Spoedambulances;
- Traumahelikopter;
- Biketeams;
- Ambulancemotoren (op dit moment in Drenthe niet actief);
- Wensambulances.

Doordat ’s avonds en in de weekenden veel huisartsenpraktijken gesloten zijn en een beroep
gedaan moet worden op de verschillende huisartsenposten, wordt er vaker een beroep gedaan op
de ambulancedienst.
Soms is het niet nodig dat patiënten naar een ziekenhuis vervoerd worden. B.v. laveloze jongeren
worden thuis, bij hun ouders afgeleverd.
De ambulanceposten zijn verspreid over de provincie en daardoor is het (in bijna alle gevallen)
mogelijk om binnen de gestelde aanrijdtijd aanwezig te zijn.
Doordat onze auto’s beter geïsoleerd zijn, worden de hulpdiensten, die geluids- en optische
signalen voeren, door chauffeurs later opgemerkt.
Dus: kijk eens wat vaker in de spiegel(s). Dit voorkomt schrikreacties bij chauffeurs.
Het was een informatieve bijeenkomst.
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10 maart kwamen zo’n 40 belangstellenden naar het Beurtschip in Smilde om zich te laten
voorlichten over manieren om vallen te voorkomen.
Gebke en Han van Fysio Smilde, benadrukten hoe belangrijk het is om in beweging te blijven.
Niet alle mensen zijn nog in de gelegenheid om aan sport te doen of een ommetje te maken.
Daarom is er op gewezen, dat het ook mogelijk om thuis oefeningen te doen. En het was leuk om
te zien, dat iedereen ‘in de benen’ kwam om de oefeningen mee te doen.
Britt, zij maakt deel uit van het team Gezond in Midden-Drenthe, gaf aan, dat een gezonde leefstijl
ook belangrijk is, zoals b.v.:
- Voldoende groente en fruit;
- Voldoende eiwitten;
- Gevarieerd eten;
- En ja, ook bewegen.

Natuurlijk kunt u ook voorzorgsmaatregelen in huis treffen zoals:
- Geen losliggende matjes of losliggend tapijt;
- Voldoende loopruimte;
- Geen drempels;
- Beugels in toilet/douche/badkamer;
Weet u, dat goed kauwen, net als het maken van een puzzel (kruiswoord, woordzoeker enz.) goed
is voor de hersenen?
Het was een leuke, informatieve, interactieve middag.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van de consumpties voor eigen rekening.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in De Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LA
Beilen.

LET OP: ALLE DATA ZIJN ONDER VOORBEHOUD
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

02-09-2020:
16-09-2020:

Fietsen, bij slecht weer wordt uitgeweken naar 09-09-2020
14:00 uur

Ledenvergadering
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07-10-2020:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

18-10-2020:

Zondagmiddagconcert m.m.v. Malá Kapela

28-10-2020:

Gezamenlijk eten in Eetpark

04-11-2020:

Klaverjassen en jokeren

18-11-2020:

14:00 uur

Voorlichting spoedeisende hulp

02-12-2020:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

13-01-2021:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst

27-01-2021:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

24-02-2021:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

09-03-2021:

14:00 uur

Het Beurtschip Smilde
Dhr. Nijkeuter zal vertellen over Paasgebruiken.

12-03-2021:

Feestavond

17-03-2021:

14:00 uur

Ledenvergadering

31-03-2021:

14:00 uur

Bingo

14-04-2021:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Zondagmiddagconcert 18 oktober 2020
Het lijkt weer een gezellige middag te worden waar Malá Kapela de muziek zal verzorgen.

Malá Kapela is een kleine kapel van zes muzikanten en een zangduo die Tsjechische volksmuziek
speelt en zingt. Muziek uit Moravië en Bohemen, de twee landstreken in Tsjechië. De muzikanten
en het zangduo hebben in het verleden allemaal deel uitgemaakt van diverse orkesten die deze
volksmuziek speelden. De liefde voor deze volksmuziek zit bij hen echt in het hart.
Malá Kapela verzorgt concerten en intermezzo’s bij diverse gelegenheden waarbij de blaasmuziek
een extra toevoeging is voor een gezellige sfeer. Mogelijkheden zijn o.a. frühschoppen,
terrasconcerten, opluistering van diverse feestelijke gelegenheden zoals recepties,
huwelijksjubilea, afsluitingen van een feestdag.
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WIE ZICH GOED VOORBEREIDT, WORDT BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk eigen boontjes doppen. Of het gaat om wonen,
gezondheidszorg of dagelijkse zaken nu en in de toekomst.
Je kunt beter meepraten als je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden.
Senioren van Nu Midden-Drenthe organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over deze onderwerpen.
Heeft u zelf ideeën? Meldt het ons!
De bijeenkomsten worden gespreid over de Gemeente Midden-Drenthe gehouden.

LIEF EN LEED
Wanneer kunt u een attentie verwachten:
Verjaardagen:
Bij 80, 85, 90, 95 en 100 jaar een plant, boeketje of bloemenbon.
Tussenliggende jaren een verjaardagskaart.
Bij onderstaande situaties moet de contactpersoon wel op de hoogte zijn en daar hebben
wij uw hulp bij nodig. Wanneer u op de hoogte bent van één van deze situaties, verzoeken
wij u dit door te geven aan de contactpersoon:
Ziekte:
Ziekenhuisopname langer dan 7 dagen bij thuiskomst een bloemetje.
Bij langdurige ziekte:
Eerste bezoekje een bloemetje, indien mogelijk vaker een bezoekje brengen.
Jubilea:
50-, 60- en 70-jarige huwelijksjubilea een bloemetje.

BELANGENBEHARTIGING EN VOORLICHTING
Heeft u onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? Als u het aan ons doorgeeft, zullen wij
proberen hierover een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.
Heeft u ervaringen, zowel positief als negatief, met betrekking tot de WMO, wilt u deze dan aan
Mieke Sol melden? Mieke maakt deel uit van de WMO-raad en deze raad is gesprekspartner van
de gemeente.
Zorgkostenregeling Gemeente Midden-Drenthe
Wilt u hierover informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente (0593-539222) of op de
website www.middendrenthe.nl zoeken op “Zorgkostenregeling”.
WAAR moet ik zijn als……..
Uit onderzoek is gebleken dat weinig mensen op de hoogte zijn van het feit dat er Cliëntadviseurs
(vroeger ouderenadviseurs) zijn, die u kunnen helpen bij vragen over wonen zorg, welzijn en
huisvesting. Zo iemand denkt met je mee als er keuzes gemaakt moeten worden of als je de weg
niet kent. De mogelijkheden en regels zijn erg ingewikkeld en je kunt niet alles zelf weten.
In het artikel hieronder kunt u lezen hoe u deze mensen bij Welzijnswerk Midden-Drenthe kunt
bereiken.
Zo nodig kunt u bezoek thuis vragen.
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WELZJNSWERK MIDDEN-DRENTHE
Cliëntadviseurs Welzijnswerk Midden-Drenthe komen graag naar u toe!
U kunt ons natuurlijk bellen of bezoeken op één van onze locaties, maar u kunt ook een persoonlijk
gesprek aanvragen wanneer u vragen heeft over uw eigen leef-/zorgsituatie. Eén van de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk komt dan graag bij u op bezoek.
Sinds 2016 is Welzijnswerk Midden-Drenthe op verzoek van de gemeente Midden-Drenthe het
centrale punt voor onafhankelijk cliëntadvies- en cliëntondersteuning. Dit betekent dat de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk Midden-Drenthe klaar staan om u te helpen. U kunt de
Cliëntadviseur ondersteuning vragen bij het doen van een aanvraag voor WMO hulp van de
gemeente (zoals huishoudelijke hulp of woningaanpassing of dergelijke).
Of bij een aanvraag voor verzorging thuis of in een verpleeghuis.
Heeft u een vraag? Schroom niet om contact met ons te zoeken. Wij zijn er voor u.
Wilt u weten wat Welzijnswerk nog meer voor u kan betekenen? Bel ons (088-1651200), stuur een
e-mail (info@welzijnswerkmd.nl) of bezoek onze website: www.welzijnswerkmd.nl

GOED OM TE WETEN
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen en bent u daardoor niet in staat om de
gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit
geldt ook voor startende ondernemers en/of kleine zelfstandigen met een inkomen op
bijstandsniveau.
Handig
Weet u dat de gemeente Midden-Drenthe een app heeft voor afvalwijzer en
omgevingsvergunningen?
Ook kunt u meldingen doen via deze app.
De iOS versie is te downloaden in de App store en de Android versie via Google Play.
U kunt hem downloaden door te zoeken op: gemeente Midden-Drenthe.

Repaircafé Beilen:
Van september t/m juni iedere 2e zaterdag van de maand
Tijd
: van 10:00-13:00 uur
Locatie : Kampstraat 2 (bibliotheek), Beilen.
Repaircafé Bovensmilde:
Laatste zaterdag van de maand van januari tot november
Tijd
: van 13:00 tot 17:00 uur.
De kleding ruil/inbrengwinkel Noppes is open van 14:00 tot 16:00 uur.
Locatie : De Walhof, de Walstraat, Bovensmilde
Repaircafé Westerbork:
Iedere derde zaterdag van de maand
Tijd
: 10:00 – 13:00 uur
Locatie : Annie Londohuis, Westerbork
Op deze locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Hoe bereik je de politie:
Politie:
0900-8844
Spoed:
112

voor doven en slechthorenden: 0900-1844
voor doven en slechthorenden: 0900-8112

www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

0800-7000
0900-0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.

Huisartsenpost

0900-1120112

Icare uitleenpunt Medipoint
0593-540220 (op werkdagen van 16:00 -18:00 uur)
Het uitleenpunt is gevestigd Nassaukade 4, Beilen en elke werkdag geopend van 16:00-18:00 uur
Gemeente Midden-Drenthe

0593-539222

Voor vragen of maken van een afspraak dient u bovenstaand nummer te bellen.
De producten waarvoor u een afspraak kunt maken zijn producten zoals: een rijbewijs, paspoort,
identiteitskaart.
Maar ook vragen over de WMO, vragen over gemeentelijke belastingen en zaken rondom bouwen
en wonen. Producten waarvoor men nu ook al met of zonder afspraak terecht kan in de
Gemeentewinkel tijdens de openstelling van het gemeentehuis.

SLUITINGSDATUM KOPIJ
In 2020 zullen de volgende Nieuwsbrieven in de maanden
september, oktober en november verschijnen.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 augustus 2020 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
Wanneer er voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief belangrijke informatie is, wordt dit
op de website geplaatst. Ook is het mogelijk, dat u een e-mail ontvangt.
Wanneer u op de hoogte wilt blijven is het belangrijk dat wij uw e-mailadres kennen. Heeft u dit al
aan ons doorgegeven, maar verandert u dit, geeft u dat dan ook aan ons door.
Het adres van onze website is:

www.seniorenvannumiddendrenthe.nl
Wanneer u iemand kent, die lid wil worden van onze vereniging, kunt u het formulier, geplaatst op
de laatste pagina van deze nieuwsbrief, gebruiken en dit sturen naar:
SvN MD
Asserstraat 5 C
9411 LH Beilen.
U kunt het formulier ook via e-mail sturen naar: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
Het hele formulier moet ingeleverd worden.
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INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN VAN NU MIDDEN-DRENTHE
Ingangsdatum lidmaatschap: _______________
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Partner:
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb. dat.:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

e-mail:

Huw. dat.:

Mobiel:
Bankrekening (ibannummer):

Wat wij doen met uw persoonsgegevens
Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor:
-

Ledenadministratie (secretaris);
Financiële administratie, incasso, registreren deelname aan reizen (penningmeester);
Voor het bezorgen van de nieuwsbrief: de contactpersoon krijgt alleen de adressen van de
leden, die in zijn/haar wijk wonen.
Om aandacht te kunnen besteden aan: verjaardagen, ziekte enz.

Wij verstrekken of verkopen deze gegevens niet aan derden. Wanneer er een e-mail verzonden
wordt naar alle leden waarvan wij een e-mailadres hebben, gebeurt dit als bcc, dat wil zeggen dat
uw e-mailadres voor anderen onzichtbaar is.
Tijdens bijeenkomsten kunnen foto’s gemaakt worden, die gebruikt (kunnen) worden voor
plaatsing op de website, persberichten en andere promotiedoeleinden om Senioren van Nu
Midden-Drenthe bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit bij het bestuur kenbaar maken.
□ Ik/wij machtig(en) Senioren van Nu Midden-Drenthe om de verschuldigde contributie door middel
van automatische incasso van mijn/onze rekening af te schrijven.

□ Ik maak/wij maken zelf het verschuldigde bedrag over door bijschrijving op de rekening van
Senioren van Nu Midden-Drenthe

Ingangsdatum machtiging: _____________________________

handtekening:

handtekening partner:

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Dit is voor u gemakkelijk en het bespaart
kosten.

Dit gehele formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren.
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