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Aanmeldformulier voor deelname Coöperatie Wonen, Welzijn en Zorgdiensten 

Naam en voorletters 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Man of vrouw 
 

 

Adres en huisnummer 
 

 

Postcode en woonplaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Emailadres 
 

 

 

1. meld mij aan als lid van de Coöperatie i.o. (lidmaatschapsbijdrage € 20,-/jaar) 

2. meld mij aan als vrijwilliger bij de Coöperatie op gebied van: 

 0 geven van telefonisch advies en informatie 

 0 advies en begeleiding aan hulpvragers 

 0 verwerken van schriftelijke informatie 

 0 overige………………. 

3.  wil graag in gesprek over de mogelijkheden om mij in te zetten als: 

 0 vrijwilliger bij de Coöperatie i.o. 

0 bestuurslid van de Coöperatie i.o. 

Suggesties kunt u op de volgende pagina van dit formulier plaatsen!  

Gelieve het ingevulde formulier sturen naar: Ouderen in Regie, Europalaan 16, 5283 AN Boxtel. 
Ook is het mogelijk dit formulier digitaal in te vullen. Ga voor het inschrijfformulier naar de 
hieronder aangegeven website en verstuur daarna naar cooperatie@oudereninregie.nl 

Door de komst van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei jl. zijn wij verplicht om u te 
wijzen op het feit dat u met het invullen van het aanmeldformulier ons daarmee automatisch toestemming verleent om 
de verkregen persoonlijke gegevens digitaal op te slaan. Deze gegevens worden beheerd door de Secretaris. Deze 
gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. In de 
tussenliggende periode behoud u altijd het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. 
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Mijn suggesties zijn: 
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