
 
Wilt u lid worden van Agrarische Natuur Vereniging  (ANV) Camperland en profiteren 
van het collectief indienen, advies of hulp bij het invullen van aanvragen voor 
agrarisch natuur - een landschapsbeheer (ANLb), Groen Blauwe Diensten of andere 
subsidieregelingen. Of u wilt ons steunen in de werkzaamheden van de ANV voor 
een optimale natuur ontwikkeling in de IJsseldelta. 
 
Vul de onderstaande strook in en stuur die in de bijgevoegde retour envelop naar  
Adm. ANV Camperland  
P/a Stikkenpolderweg 9 
8267 AP  Kampen 
 
Contributie bedraagt € 25 ,- en zal jaarlijks door automatisch incasso van uw 
bankrekening worden afgeschreven. 
Indien u niet van automatische incasso gebruik wilt maken, ontvangt u van ons een 
factuur voor het betalen van het contributie bedrag verhoogd met € 5 ,-  administratie 
kosten. 
 
Inschrijf formulier lidmaatschap Agrarische Natuur Vereniging “CAMPERLAND” 
 
Naam……………………………………………………………………………….. 
 
Straat………………………………………………………………………………… 
 
Postcode + woonplaats ……………………………………………………………… 
 
Geboorte datum……………………………………………………………………… 
 
Tel……………………………………….. mobiel   06…………………………… 
 
E- mail adres……………………………………………………………………… 
 
Bankrekening  nummer voor automatisch incasso voor jaarlijks contributie van € 25,-- 
 
Uw rekening nummer (IBAN)……………………………………………………………….. 
 
Agrarisch ondernemer ja  /  nee 
Akkoord met het Privacy reglement (zie bijlage) ja  /  nee 
 
 
Datum  ………………………………  Plaats  …………………………………………. 
 
 
Handtekening  ……………………………………………  



Privacy reglement  -Algemene Verordening gegevensbescherming- 

De Agrarische Natuurvereniging Camperland hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De ANV Camperland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee 
dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

Als ANV Camperland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien 
u na het doornemen van ons reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens boven aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden. 
Persoonsgegevens van leden worden door ANV Camperland  verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden. 
- Innen van de jaarlijkse contributie aan de vereniging. 
- Uitnodigingen voor vergadering en informatie bijeenkomsten. 
- Verzenden van de periodieke nieuwsbrieven. 
- Persoonlijke berichtgeving. 
- Administratie en berichtgeving m.b.t. het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) 
- Het inschrijven voor activiteiten van de ANV Camperland. 



 

Verwerking van persoonsgegevens van leden. 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden doorn de ANV Camperland de volgende de volgende 
persoonsgegevens in een digitaal bestand van u bijgehouden: 

- Voorletters 
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 
- Adres en huisnummer 
- Postcode en woonplaats 
- Telefoonnummer 
- Email adres 
- IBAN rekeningnummer 

Uw persoonsgegevens worden door de ANV Camperland opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. 
- Na beëindiging van het lidmaatschap alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 

jaar. 

 

 

ANV Camperland 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 oktober 2018 
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2018 
 


