TUINVERENIGING TOCHTHOEK
Aan het bestuur van de Tuinvereniging “Tochthoek”
e-mail: tuinuitgifte@tochthoek.nl
Betreft: Aanvraag / wijziging/ beëindiging*
Zoetermeer, [datum] ………………..…….
Geacht bestuur,
Hiermee wil ik u verzoeken de volgende mutatie(s) in behandeling te nemen:
□

Aanvraag lidmaatschap op mijn naam.
o Voorletters: ….…………… voornaam: …………………………… achternaam: …………………….………………………..
o Straatnaam: ……………………………………………..…….. huisnummer: …………..… Postcode: ………………………
o Plaatsnaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
o Telefoonnummer: ………………………………………………… mobiel: …...........................................................
o E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
o Voorkeur (eventueel) voor gebruiksrecht van volkstuin nummer ………………………………………………….

□

Verzoek tot wijziging in de toewijzing gebruiksrecht:
o Van volkstuin nummer: ……………..……….. naar nummer: ……………..……………….
o Volkstuinnummer ……………. erbij / …………….. eraf*)
o Tijdelijk tuin .............. erbij van [datum] ……………….. 20…....tot [datum] ….………….. 20…….....
o Verhuizing naar adres:……………………………………………..…… huisnummer: ………..……………….
o Postcode: ………………………………… plaats: ……………………………………..………………………………………

□

Beëindiging lidmaatschap per [datum] ………………………………….
o Levert de volkstuin op wel / niet *) ontdaan van materialen / vuil
o Overig ……………………………………………………………………………………………………….……………………………
□) aankruisen wat benodigd is
*) doorhalen wat niet gewenst is
Ondergetekende(n) is (zijn) volledig op de hoogte van de rechten en plichten die voortvloeien uit het
huishoudelijk reglement en de statuten van de tuinvereniging “Tochthoek” (zie info op www.tochthoek.nl)
Nieuwe leden verklaren tevens kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de vereniging, en geven middels
ondertekening van dit formulier toestemming aan het bestuur om de gegevens, foto’s etc. etc. op te slaan. In de
privacyverklaring staat vermeld hoe het bestuur en u dient om te gaan met privacygevoelige info.
Gaarne ontvang ik zo spoedig mogelijk een bericht of bevestiging van mijn aanvraag, wijziging of beëindiging.
Met vriendelijke groeten,
Aanvrager

Alleen bij overdracht aan een ander lid

………………………………..……………………..
[voorletters, voornaam, achternaam]

………………………………………………..…………
[voorletters, voornaam, achternaam]
[tuinnummer] ……

……………………………………………..………..
[handtekening] mag digitaal

…………………………………………………………….
[handtekening]
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De gegevens op dit formulier worden behandeld zoals beschreven staat in de privacyverklaring, zie de website.

