
Aanmelden lidmaatschap 2023 
Ouderenvereniging Oldemarkt e.o. 

 

Ledenadministratie en Penningmeester Ouderenvereniging Oldemarkt e.o.  
Eikklop 1, 8375 CP Oldemarkt, e-mail ledenadmin@ovoldemarkt.nl 

(ovo_m0_221123) 

U bent lid (tarief 2023) voor € 25.- per jaar en € 20.- voor een tweede (partner)lid op hetzelfde adres.  

Lid worden in de loop van het jaar geeft per kwartaal een korting van circa 1/3 deel van het jaarbedrag. 

 

s.v.p. in blokletters invullen 

Datum ingang lidmaatschap 

 

*)  

Hoofdlid     - achternaam *) heer/mevr.  

 

- voorletters  *) 

 

 

- geboortedatum *) 
 

 

 

Partnerlid  - achternaam **) heer/mevr. 

 

- voorletters  **)  
 

- geboortedatum **)  
 

Adres met huisnummer  *)  

 

Postcode, woonplaats  *)  
 

E-mailadres   
 

Telefoon   
 

Wilt u automatische incasso?  Ja / nee (omcirkel ja: u krijgt een incassomachtiging toege-

stuurd om in te vullen, anders krijgt u een factuur in de bus). 
 

Als uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft met 

de FASv, Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, dan kunt u wellicht 

een collectiviteitskorting op uw ziektekostenverzekering krijgen.  

Ja / nee (omcirkel ja: Vermeld dan hieronder uw maatschappij, u krijgt dan t.z.t. informatie.)  

Uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij is ……………………………………………………………………. 
 

Met de ondertekening van dit document geeft u toestemming dat uw gegevens in een geautomatiseerd bestand 
worden opgeslagen, het zgn. ledenadministratiepakket. Dit document en mogelijke incassomachtigingen worden op papier 
bij de ledenadministrateur bewaard. Deze gegevens dienen om u van dienst te zijn tijdens het lidmaatschap van de 
Ouderenvereniging Oldemarkt voor informatie over wat de vereniging (voor u) doet, zoals uitnodigingen voor activiteiten 
en nieuwsbrieven. Deze gegevens dienen ook om statistische informatie voor het beleid van onze vereniging te verkrijgen, 
zoals leeftijdscategorieën. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te 
zien en/of te wijzigen. Neem daarvoor contact op met het bestuur. 

Datum ondertekening 

 

*)  

Handtekening hoofdlid 

 

*)  

Handtekening partnerlid 

 

**)  

 

 

Inleveren s.v.p. op De Veerkampen 8 of Zwartehofslaan 29 of de Hare 42 of Eikklop 1 in Oldemarkt. 

 
  
 *) dit is een verplicht veld 
**) verplicht veld voor partnerlid 

 

ledenadmin ontvangen  _____________        verwerkt   _____________ 
 

Hoofdlidnr   _____________    partnerlidnr   _____________  

 

 
 

 


