
 

Vrijwilligersformulier 
 

Door middel van dit formulier kan je je opgeven als vrijwilliger voor de nieuwbouw van het 
NaoberLOOkaal. Vul in ieder geval de velden gemarkeerd met een (*) in. 
 

Voornaam* : Voorletters* : 

Achternaam* : Voorvoegsel : 

Geslacht (M/V)* : Geb. datum* : 
 

Vul hieronder je contactgegevens, zoals telefoonnummers en een email adres, in. 
 

Telefoonnr. : Mobielnr.* : 

E-mailadres* : 

Ik ontvang graag informatie over de nieuwbouw via dit e-mailadres:     JA      NEE 
 

Vul hieronder je adresgegevens in. 
 

Straat* : Huisno.* : 

Postcode* : Plaats* : 
 

Voor vele werkzaamheden zoeken we vrijwilligers en dit varieert van ondersteuners (catering en 

hand- & spandiensten), uitvoerenden (bouwvakkers) tot commissieleden (sponsoring en 

fondsenverwerving). Geef hieronder aan wat je beschikbaarheid is en welk vrijwilligerswerk je 

wilt uitvoeren. 
 

 Dagen v/d week* :   Ma   Di   Wo   Do   Vr   Za   Zo 
 

 Frequentie* :   elke week   om de week   1x per 3 weken   1x per maand 
 

Werkzaamheden*    :   algemeen bouwvakker  hand & spandiensten  sponsoring 

  catering bij de bouw  installateur  stratenmaker 

  commissielid  loodgieter  stucadoor 

  dakdekker  metselaar  tegelzetter 

  electricien  schilder  timmerman 

  grondverzetter  sloper  overige: 

 

 Opmerkingen:  

 

 

 

   Ik heb kennis genomen van de AVG-privacyverklaring, zoals weergegeven op de achterzijde. 

 

 Datum:   Handtekening: 

 

 



 

 

AVG Privacyverklaring 
 

Naar aanleiding van de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij u 

informeren welke gegevens de Stichting Vrienden van Loo verzamelt. 

In het kader van uw vrijwilligerschap en/of belangstellende van de Stichting Vrienden van Loo verzamelen wij een aantal 

persoonsgegevens om uw deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten ten aanzien van de nieuwbouw en exploitatie 

van het NaoberLOOkaal en ons in staat te stellen met u contact op te nemen. 

We verzamelen adres en woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum en geslacht. Tevens verzamelen 

gegevens over uw inzet als vrijwilliger. Deze gegevens worden beheerd door de secretaris. 

Ten behoeve van financiële zaken in relatie tot declaraties of obligaties verzamelen wij de bankrekeningnummers van 

de betreffende personen. Deze financiële gegevens worden beheerd door de penningmeester. 

Uw rechten: 

1) Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om 

persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de 

meest recente informatie die beschikbaar is voor ons. 

2) Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief 

informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, 

waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben. 

3) Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de 

persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of 

verwerkt. 

4) Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als 

gevolg van uw specifieke situatie. Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of 

toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Uitoefenen van uw 

juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op 

bijvoorbeeld per e-mail of brief (zie website www.NaoberLOOkaal.nl). 

5) Bewaren van uw persoonsgegevens. Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben 

verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. 

6) Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, als ook onze 

privacyverklaring, te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te 

raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina. We zullen 

uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn 

verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen. 

Opgemaakt: Bathmen-Loo,…24 januari 2019 

 

 

 

Je kan dit vrijwilligersformulier ook invullen op de website www.NaoberLOOkaal.nl of retourneren 

naar:  Secretaris Stichting Vrienden van Loo 

  Looweg 86 

  7437 RT  Bathmen 


