Hollandse Krielenfokkers Club
Penningmeester / Ledenadministratie
B. Timmerman
Vondelstraat 39
7551 BA Hengelo
Nederland
06 – 54677092
penningmeester@hollandsekriel.nl
www.hollandsekriel.nl
Bij deze meld ik mij aan om lid te worden van de Hollandse Krielenfokkers Club:
Naam: ………………………...

Voorletter(s): ……………….

Adres: …………………………

Postcode: ……………………

Woonplaats: …………………..

Land: ………………………..

Tel.: ……………………............

Mob.: ......................................

Geb.datum: ……………………

M/V* *doorhalen wat niet van toepassing is
(Geboortedatum alleen van toepassing voor jeugdleden en enkel voor intern gebruik)
Email: …………………………
Fokker van de kleurslagen: ………………………………………….

Doorlopende SEPA machtiging
‘Hollandse Krielenfokkers Club’
KvK:
40413487
Incassant ID:
NL76ZZZ404134870000
Kenmerk machtiging: ‘uw lidnummer’ (dit nummer wordt vermeld op de adresetiketten en brieven
die u van ons ontvangt).
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- de Hollandse Krielenfokkers Club om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven.
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de
opdracht van de Hollandse Krielenfokkers Club
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.
IBAN: ...............................................

BIC (alleen bij buitenlandse bankrekening): .......................

Plaats: ...............................................

Datum: .....................

Handtekening: ..................................
IBAN: NL66 INGB 0000 4747 14
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 40413487

Hollandse Krielen boek
Het boek: “De Hollandse kriel in 100 jaar van Assepoester tot prinses” is uitgegeven door de HKC.
In dit boek wordt de levensloop beschreven van dit specifieke Nederlandse Krielenras en de
ontwikkeling die dit ras heeft doorgemaakt. Een aantal bekende auteurs werkten aan dit boek mee.
Naast tekst is het boek, bestaande uit 150 pagina’s, voorzien van vele kleurplaten en afbeeldingen.
JA, ik ontvang graag het boek “De Hollandse kriel, in 100 jaar van Assepoester tot prinses”.
Als nieuw lid betaal ik hiervoor € 25,- (niet leden betalen € 35,-)
Ik ontvang het boek in het:

Ik wil het boek:

Nederlands
Duits

Ophalen op de eerstvolgende HKC bijeenkomst
Thuisgestuurd krijgen (+ € 5,- verzendkosten)

De kosten (boek + evt. verzendkosten) worden afgeschreven indien u de machtiging voor incasso
heeft ondertekend.

Privacy Verklaring
(versie 1.1 december 2018)
•

•

•
•

•

De Hollandse Krielenfokkers Club (HKC) verzamelt van haar leden NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer(s), taalvoorkeur, gehouden kleurslagen van de Hollandse Kriel,
IBAN, leeftijd en datums betreffende de start en beëindiging van het lidmaatschap. Deze
gegevens worden gebruikt om de ledenadministratie te kunnen voeren en leden het
Hollandse Kriel Magazine (HKM) en informatieve e-mails toe te zenden, waarop het lid
recht heeft na het voldoen van de verschuldigde contributie.
De volledige informatie staat ter beschikking aan het bestuur van de HKC, specifiek de
ledenadministrateur/penningmeester en indien benodigd de overige bestuursleden. Met de
vastgelegde gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en deze worden bijgewerkt zodra
mogelijk en noodzakelijk.
NAW-gegevens, contactgegevens en IBAN worden gedeeld met de prijzencommissaris van
de HKC met als enig doel het mogelijk maken van de uitbetaling van gewonnen prijzengeld.
Degenen betrokken bij samenstelling, drukwerk en verzending van het HKM hebben door
de aard van deze werkzaamheden tot op zekere hoogte inzage in gegevens uit de
ledenadministratie. Dit betreft de redactie van het HKM, drukkerij en vrijwilliger(s) die het
HKM verzendklaar maken. Deze inzage is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de
uitvoering van de werkzaamheden (wisselend per persoon/activiteit) en met de verkregen
informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.
NAW-gegevens, contactgegevens, gehouden kleurslagen en jaar van aanvang lidmaatschap
wordt vermeld in de ledenlijst die jaarlijks wordt weergegeven in het HKM. Doordat zij een
HKM ontvangen hebben alle leden, speciaalclubs (binnen en buiten Nederland), Kleindier
Liefhebbers Nederland, Kleindier Magazine en sponsoren inzage in deze gegevens. Tevens
komt het voor dat HKM’s verspreid worden onder of ter inzage gegeven worden aan derden
ter promotie van de Hollandse Kriel en HKC, al dan niet door de HKC zelf.
Op uw aangeven zullen deze gegevens niet (meer) gepubliceerd worden in de ledenlijst.

IBAN: NL66 INGB 0000 4747 14
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 40413487

•

•

NAW-gegevens, contactgegevens, gehouden kleurslagen en jaar van aanvang lidmaatschap
worden gedeeld met de contactpersonen van de HKC die deze gegevens op aanvraag
verstrekken aan derden die geïnteresseerd zijn in de aanschaf van Hollandse Krielen,
kuikens en broedeieren en/of op zoek zijn naar advies van een ervaren fokker/liefhebber.
Op uw aangeven zullen deze gegevens niet (meer) gedeeld worden met de HKC
contactpersonen en derden.
Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven de vastgelegde gegevens bewaard in de
ledenadministratie t.b.v. de financiële administratie. Enkel de
ledenadministrateur/penningmeester en in uitzonderlijke gevallen overige bestuursleden
hebben hierin inzage. Op verzoek zullen de gegevens geanonimiseerd worden na
beëindiging van het lidmaatschap, waarmee de vermelding in de ledenadministratie
praktisch gezien verwijderd wordt.

Om uw gegevens te kunnen vermelden in de ledenlijst en te mogen verstrekken aan onze
contactpersonen en in de Hollandse Kriel geïnteresseerde fokkers/liefhebbers hebben wij uw
expliciete toestemming nodig. De keuze die u maakt zullen wij ten allen tijde respecteren en
hanteren bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de HKC.
JA, ik geef toestemming mijn gegevens te publiceren in de ledenlijst en te delen met
contactpersonen en geïnteresseerden.
NEE, ik geef geen toestemming mijn gegevens te publiceren in de ledenlijst en te delen met
contactpersonen en geïnteresseerden.
Plaats: ...............................................

Datum: .....................

Handtekening: ..................................

Dit ingevulde formulier kunt u (ingescand of per post) sturen naar de ledenadministratie.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en krijgt enkele recente nummers van ons
verenigingsblad ‘Hollandse Krielen Magazine’ (digitaal) toegestuurd.
Mocht het afgeven van een incassomachtiging bezwaarlijk zijn dan is het voldoen van uw
contributie d.m.v. bankoverschrijving mogelijk. Onze penningmeester zal u hierover informeren.
Bij vragen helpt het bestuur u graag verder!

IBAN: NL66 INGB 0000 4747 14
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 40413487

