Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Aanhef

Hoofdlid

Partnerlid

□ Heer □ Mevrouw

□ Heer □ Mevrouw

Voorletter(s)
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres en huisnummer

N.V.T.

Postcode

N.V.T.

Woonplaats

N.V.T.

Telefoonnummer

N.V.T.

Mobielnummer
E-mailadres

SAZ Aanmeldingsformulier 2020-01

Bankrekeningnummer
Ondergetekende meldt zich (met partner, indien die naam is ingevuld) aan als lid (leden) van de
vereniging Senioren Actief Zuidplas. Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, inclusief uw
eventuele partner op hetzelfde woonadres (prijspeil 2020). De contributie dient binnen 14 dagen
na de inschrijfbevestiging te worden overgemaakt op de RABO-bankrekening van de vereniging
NL10RABO 0307690180. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt hierna
stilzwijgend per jaar verlengd tenzij één der partijen voor het einde van het kalenderjaar opzegt.
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie van -en informatievoorziening binnen Senioren Actief Zuidplas en worden niet ter beschikking gesteld aan
derden, geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
zoals geldend per 25 mei 2018.
Datum: …………………………..

Handtekening (hoofd-)lid
…………………………………………………………………………………....

Dit formulier scannen (pdf.) en mailen naar ledenadministratie@sazuidplas.nl of afgeven/
opsturen naar: Senioren Actief Zuidplas – Postbus 103- 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
Voor ledenadministratie: aanmelding via vervoer/website/consulent/anderszins ………………………………
_
Vereniging Senioren Actief Zuidplas (SAZ) Postadres: Postbus 103 - 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel KvK 40465444
Telefoon 06-27192690 Email secretaris@sazuidplas.nl Website www.sazuidplas.nl Rabobank NL10RABO0307690180

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Senioren Actief Zuidplas is dé vereniging in de gemeente Zuidplas voor en door senioren.
Onze visie is “het leven van senioren aangenamer maken”. De vereniging wil een breed aanbod
bieden van recreatieve ontspanning en inspanning via diverse sport- en bewegingsactiviteiten. Daarnaast zetten wij ons in om inwoners te ondersteunen die geen sociaal netwerk
hebben waar ze op terug kunnen vallen.
Wat organiseert Senioren Actief Zuidplas zoal voor u:
•
•
•
•
•
•
•
•

Belastingservice
Bridge, Jokeren, Klaverjassen en Rummikub
Fitness, yoga, bewegen op muziek, Hydrotherapie, Fysiogym
Fotograferen (zodra wij een nieuwe begeleider vinden)
Hulp door consulenten; exclusief voor inwoners binnen Zuidplas
Klusjesservice voor klusjes in en rond uw huis; exclusief voor leden die in Zuidplas wonen
SAZ Repair Café Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht, voor alle leeftijden
Vervoer naar o.a. huisarts, ziekenhuis of familie; exclusief voor leden die in Zuidplas wonen

Ledenkortingen
•
•
•
•

15% korting bij deelname aan Inspanningsactiviteiten
geen toeslagen bij deelname aan Ontspanningsactiviteiten
collectiviteitskorting bij VGZ-ziektekostenverzekering
diverse kortingen bij winkeliers:
o 10% bij Eureka Bloembinders in Dorrestein
o 10% korting bij Viskraam van Michel Heinen
o 15% korting op de hoofdmaaltijd bij Café Rustwat
o 10% korting bij de Wereldwinkel in Nieuwerkerk a/d IJssel op dinsdag

Spreekt u dit aan?
Word dan lid en vul daarvoor het aanmeldingsformulier op de achterkant in of meldt u aan via de
website http://sazuidplas.nl/aanmelden-nieuw-lid. Het lidmaatschap bedraagt voor 2020 € 25,00
per jaar, inclusief uw eventuele partner op hetzelfde woonadres.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Senioren Actief Zuidplas. Bel daarvoor naar onze
ledenadministratie, Bert Schetselaar 0180-318240 of 06-27192690 (Secretaris) of mail
naar ledenadministratie@sazuidplas.nl of secretaris@sazuidplas.nl.

Senioren Actief Zuidplas verwelkomt u graag als nieuw lid!
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