
 

 
Leuk dat uw kind meedoet! Meer informatie over de Jeugdnatuurwacht is te vinden op www.jnw-vught.nl 
 

Aanmelding lidmaatschap 2020-2021, groep 10+ 
 

Achternaam kind:  

Voornaam kind:  Voorletters:  

Straatnaam:  Huisnummer:  

Plaatsnaam:  Postcode:  

Geboortedatum:  

Namen ouders/verzorgers:    

Mobiele telefoonnummers:    

E-mailadressen:  

Zou u bij enkele activiteiten willen en kunnen helpen?  

  

Contributie 

 

De contributie is € 25,= inclusief alle kosten voor activiteiten (gemiddeld eens per maand). De 

contributieperiode loopt van september 2020 tot en met juli 2021. De contributie dient binnen een week 

na aanmelding te worden overgemaakt op IBAN NL80 RABO 0155486802 t.n.v. Stichting Comité 

Jeugdnatuurwacht Vught of door toestemming te verlenen via de machtiging op de volgende pagina. 

 

Omgang met persoonsgegevens 

 

De Jeugdnatuurwacht behandelt persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Lees de 

privacyverklaring op www.jnw-vught.nl/privacyverklaring goed door vóór aanmelding. Hierin staat hoe we 

omgaan met persoonsgegevens.  

 

De Jeugdnatuurwacht informeert u per e-mail of via WhatsApp. Verder geven we u graag een impressie 

van de activiteiten. Daarbij maken we gebruik van foto’s. Deze worden gepubliceerd op een beveiligde 

pagina: alleen het bestuur en andere ouders/verzorgers van de jaargang krijgen daarvan het wachtwoord. 

 Leuk! Ik ben akkoord met het beveiligd plaatsen van foto’s waarop mijn kind mogelijk te zien is. 

 

De Jeugdnatuurwacht werkt samen met andere Vughtse natuurorganisaties in ‘Natuurlijk Vught’.  

 Leuk! Ik wil de digitale nieuwsbrief van Natuurlijk Vught graag ontvangen. 

 Ik vind het goed als af en toe een foto in die nieuwsbrief wordt geplaatst waarop mijn kind staat. 

 

Ondertekening 

 

Naam ouder: ………………………………………………………… 

Datum: ……………………………………………  

 

http://www.jnw-vught.nl/privacyverklaring
https://nmvught.nl/natuurlijk-vught/


 

 
Leuk dat uw kind meedoet! Meer informatie over de Jeugdnatuurwacht is te vinden op www.jnw-vught.nl 
 

Handtekening: ……………………………………………………..    

Toestemming eenmalige machtiging incasso  
 

Contributie Jeugdnatuurwacht 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting Comité Jeugdnatuurwacht Vught 

om eenmalig een bedrag van € 25,00 af te schrijven van uw rekening. 

 

Bankrekeningnummer (IBAN):  

Ten name van:  

Adres:  

Datum:  

Plaats:  

  

 

Handtekening: ……………………………………………………..  


