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BESTUUR
Voorzitter. ..... : Dhr. J. Broertjes ........ ........ Klatering 24…………. Beilen……. tel. 06 29567772
Secretaris ..... : Mw. G. Buiten... ........ ........ Asserstraat 5 C . ........ Beilen ....... tel. 0593-525192
Penningm. .... : Dhr. A. Bruins .. ........ ........ Hoofdstraat 51 B ........ Hooghalen tel. 0593-592661
Leden ……….: Mw. W.C. Sol ... ........ ........ ........ ........ ........ ........ Westerbork tel. 0593-523585
………………..: Dhr. J. Hadderingh .... ........ ........ ........ ........ ........ Beilen ....... tel. 0593-523909
... ........ ........ : Dhr. G. Reinink. ........ ........ ........ ........ ........ ........ Zwiggelte .. tel. 06-15907771
………………. : 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. J. Broertjes

06-29567772

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
0592-412503

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

0593-592734
0593-331972
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Covid-19
Het aantal besmettingen met het Covid-19 virus loopt, ook in Drenthe, nog steeds op.
Daarom moesten de maatregelen weer aangescherpt worden, waardoor het onmogelijk is om
activiteiten te organiseren en het ziet er naar uit, dat dit voorlopig ook nog zo zal blijven.

Maar er zijn (op dit moment, 25-10-2020) nog enkele lichtpuntjes zoals:
- Verpleeg- en verzorgingsinstellingen gaan niet helemaal op slot;
- We mogen nog bezoek ontvangen, maximaal 3 personen per dag;
- We mogen zelf nog op bezoek gaan;
- In binnenruimtes, waar mensen kunnen zitten, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar
komen, uiteraard met inachtneming van 1½ m afstand en een mondkapje op;
- We kunnen, met een mondkapje op en inachtneming van 1½ m afstand, onze
boodschappen nog halen of naar b.v. de bakker of slager gaan;
- Ook kunnen we nog naar de kapper of pedicure of deze thuis ontvangen;
- Een wandelingetje maken behoort ook nog tot de mogelijkheden.
We hopen, dat iedereen zich aan de maatregelen zal houden, er snel een vaccin beschikbaar is,
en de maatregelen niet nog een keer uitgebreid moeten worden en we elkaar weer kunnen
ontmoeten.
We wensen u vooralsnog sterkte en hopen dat u gezond blijft.
Eenzaamheid, in Corona-tijd, u kunt helpen, juist nu
Er is eenzaamheid onder ouderen, zeker nu ook in coronatijd, een groot probleem. Vele ouderen
durven geen bezoek te ontvangen, missen het contact met de samenleving en voelen zich
eenzaam, zeker als men alleen woont. Iedereen wil graag dat andere mensen zich prettig voelen,
verbonden met anderen. Toch gaat dit dikwijls mis. Een klein steuntje in de rug kan dan een groot
verschil maken. Als je erop let zie je duidelijke momenten waarop een mens zich eenzaam kan
gaan voelen. Bijvoorbeeld als een partner komt te overlijden, als iemand verhuist of met pensioen
gaat. Ook als mensen wat minder mobiel worden, ligt de eenzaamheid op de loer. En door het jaar
heen zijn er momenten waarop iemand zich bijzonder eenzaam kan voelen. (En dat is niet alleen
bij ouderen zo ook jongeren hebben hier dikwijls last van).
Zowel persoonlijk als in groepsverband kunnen wij bijdragen aan eenzaamheidsbestrijding. Op dit
moment is het door de Coronacrisis moeilijk om groepsactiviteiten te organiseren, laten wij hopen
dat dit spoedig tot het verleden gaat behoren en er weer bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Door
het beperken van contacten ligt de eenzaamheid op de loer. Ken je een familielid, vriend of
buurtgenoot die het moeilijk heeft? Dan is het fijn om hem of haar weer op weg te helpen. Dat kan
simpel: doe eens vaker een belletje, spreek degene aan en vraag hoe het ermee gaat. De
uitnodiging voor een kopje koffie of een bezoekje komt later wel weer.

Wijziging contactpersoon wijk 83
Jacob Beugel, heeft zich jarenlang, als bestuurder, ledenwerver en de laatste jaren als
contactpersoon, ingezet voor de senioren. Hij heeft nu, op 91-jarige leeftijd, het besluit moeten
nemen zijn activiteiten te beëindigen. Jacob, hartelijk bedankt, voor je jarenlange, geweldige inzet
voor onze vereniging.
Vanaf nu, zal mw. A. Beuving-Gerding als contactpersoon in de Berhardstede optreden. Wij
wensen haar veel succes.
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Uitleenpunt Medipoint van Icare
Via de media hebben wij hebben wij vernomen, dat het uitleenpunt aan de Nassaukade gesloten
wordt. De gezamenlijke ouderenbonden in Midden-Drenthe (OSO) gaan onderzoeken of dit
voorkomen kan worden.
DIGITAAL VERBONDEN ZIJN
In deze onzekere tijd, waarin bezoek ontvangen beperkt 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?)

Senioren en Veiligheid
Phishing
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om te klikken op een link of om in te
loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank, waarin je gevraagd
wordt om je gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen
tot je computer of je persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens te achterhalen heet
phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen je vervolgens veel geld
afhandig maken.
Ook vraagt men soms direct om geld over te maken. Via valse e-mails proberen internetcriminelen
aan je geld te komen. Daarom eerst checken, dan klikken.
Waar moet je op letten?
Klik nooit op een link van een mail die je niet vertrouwt en download geen bijlage;
Twijfelt u? bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals je bank en zoek daarvoor zelf het
telefoonnummer op;
Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op!
Eerst checken, dan klikken. Via de Fraudehelpdesk kun je de e-mail controleren.
Ben je toch slachtoffer geworden?
Meld het onmiddellijk bij je bank;
Doe altijd aangifte bij de politie;
Meld het bericht ook als je geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.
Meer informatie en tips
Kijk voor meer tips over veilig internetten op Veiliginternetten.nl. En voor meer informatie over
veilig bankieren op Veiligbankieren.nl.

Babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij je aan, spreken je op straat aan of bellen je
op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind.
Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd.
Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken
en je vervolgens van je pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van je rekening.
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Waar moet je op letten?
Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder
om de deur op een kier te kunnen zetten;
Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als je binnen iets gaat halen;
Pin nooit zomaar aan de deur als je niet zelf iets hebt besteld waarvan je weet dat je het moet
afrekenen;
Geef je pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand je op die manier aanbiedt om te helpen bij het
pinnen;
Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die manier kan
iemand mogelijk meekijken met je pincode.
Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te kondigen.
Of ze doen zich voor als de bank (met telefoonnummer van de bank) en proberen je te overtuigen
om overboekingen te maken (spoofing) , in te loggen of je gegevens, pincodes of
beveiligingscodes te geven. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toegang te geven tot je
computer.
Waar moet je op letten?
Vertrouw je het niet helemaal? Bel de organisatie die het betreft zelf om het te controleren.
Zoek zelf het telefoonnummer op;
Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om je gegevens, pin- of beveiligingscode of om
overboekingen te doen;
Ook vragen banken je niet om directe toegang tot je computer te krijgen.
Ben je toch slachtoffer geworden?
Doe altijd aangifte bij de politie via 0900-8844;
Meld het direct bij je bank en laat je pas blokkeren;
Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.
WhatsApp
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp.
Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er
wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een
betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. Ook vragen
criminelen soms zelfs om geld via het WhatsApp-account van degene die je kent. Doordat in het
bericht staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld
aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar.
Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u een normaal gesprek met hem
of haar kan voeren. Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt je niet te kunnen horen.
Waar moet je op letten?
- Maak nooit zomaar geld over zonder dat je iemand daadwerkelijk hebt gesproken of
gebeld.
- Controleer altijd rechtstreeks bij de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen. Niet
gebeld = geen geld.
Voorkomen dat oplichters je benaderen
- Plaats je telefoonnummer niet openbaar op sociale media, website of online
handelsplatformen;
- Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van je WhatsApp-account kunt je tweestaps-verificatie instellen. Dat is een extra beveiliging. Op Veiliginternetten.nl staat hoe je
dit kunt doen.
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Ben je toch slachtoffer geworden?
- Meld het zo snel mogelijk bij je bank (ook bij een poging) om het rekeningnummer van de
oplichter te laten blokkeren en zo andere slachtoffers te voorkomen;
- Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Maak een bestandje aan van het
gesprek, zodat je die bij de aangifte kunt voegen;
- Meld het bericht ook als je geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.
Aanrader:
Heeft u een Smartphone, IPhone, tablet of IPad, dan kunt u de App “Opgelicht?!” installeren, u
krijgt dan meldingen over (nieuwe) oplichtingspraktijken via Whatsapp, webwinkels enz.
In tv programma’s zoals ’Opgelicht’, ‘Kassa’ en Radar, wordt ook regelmatig informatie over de
onderwerpen veilig internetten, phishing enz. gegeven en hoe u dit kunt voorkomen.

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
Verhuizingen:
Mw. G.A. Akkerman-Balkema

Beilen, van wijk 81 naar wijk 30

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN
Ook dit keer geen verslag. Voor 28 oktober stond een gezamenlijk etentje in het Eetpark gepland.
Op 13 oktober kwam de mededeling, dat alle Horeca vanaf 14 oktober om 22:00 uur de deuren
moest sluiten. Dus het etentje moest ook geannuleerd worden.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Omdat de Karspelhof tot 01-01-2021 gesloten is, hebben we tot onze spijt een aantal
activiteiten van de lijst moeten verwijderen
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LET OP: I.V.M. DE CORONAMAATREGELINGEN ZIJN ALLE DATA ZIJN
ONDER VOORBEHOUD
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

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:

20:00 uur

Feestavond

17-03-2021:

14:00 uur

Ledenvergadering

31-03-2021:

14:00 uur

Bingo

14-04-2021:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

WIE ZICH GOED VOORBEREIDT, WORDT BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk hun 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
Het gebeurt zo af en toe, dat we via, via te horen krijgen, dat een lid geen attentie gekregen
voor verjaardag of huwelijksjubileum. Dat komt doordat dat lid op het inschrijfformulier de
geboorte- of huwelijksdatum niet ingevuld heeft.
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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.
De WMO-raad ontvangt klachten van inwoners over het CAK.
Zij moeten in één keer over meerdere maanden tegelijk betalen en komen daardoor in de
problemen. Mensen vinden soms 7 enveloppen op hun deurmat of in de brievenbus. Ze kunnen
een betalingsregeling treffen, maar via automatische incasso is dat in één keer ingehouden. Hoe
lost u dat op?

Wat is er aan de hand?
Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), moeten een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is in 2020
maximaal € 19,00 per maand. Door technische problemen bij het CAK heeft nog niet iedereen
facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK heeft WMO-klanten daarover een persoonlijk
bericht gestuurd en excuses aangeboden. Ook is geadviseerd om de maandelijkse bijdrage alvast
opzij te zetten.
Onvoldoende geld opzij gezet?
Het kan zijn dat door omstandigheden het niet gelukt is om voldoende geld opzij te zetten. U wilt
een betalingsregeling treffen, maar het geld is al automatisch afgeschreven. Dan kunt u zelf het
afgeschreven bedrag terugboeken of daarvoor contact opnemen met uw bank.
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Tegelijkertijd neemt u contact op met het CAK om kosteloos een betalingsregeling te treffen.
Informatie hierover staat op alle facturen.
Meer informatie over de WMO 2020 vindt u op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de
antwoorden op de meest gestelde vragen.

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”.

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.

Repaircafé Beilen: tot 01-01-2021 gesloten
Van september t/m juni iedere 2e zaterdag van de maand
Tijd
: van 10:00-13:00 uur
Locatie : Kampstraat 2 (bibliotheek), Beilen.
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Repaircafé Bovensmilde: tot 01-01-2021 gesloten
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: tot 01-01-2021 gesloten
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.

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

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
De volgende Nieuwsbrief zal in januari 2021 verschijnen.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 decmber 2020 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl
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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

Nieuw lid?
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.
Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend 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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