
Persoonsgegevens vereniging 

 

Namens het Dorpscomité van gefeliciteerd met je nieuwe woning en welkom in Hoef en Haag! 

Doordat je in Hoef en Haag komt wonen, willen we je automatisch lid maken van onze vereniging. De 

kosten hiervoor worden het eerste jaar geschonken door Projectontwikkelaar Hoef en Haag C.V. 

Daarna vragen we een jaarlijkse bijdrage van 10 Euro per huishouden. 

Wie zijn wij? 
Begin 2018 is voor het Dorp Hoef en Haag een vereniging opgericht: Dorpscomité Ons Hoef en Haag. 

De leden en het bestuur bestaan volledig uit bewoners van Hoef en Haag.   

Het doel van onze vereniging is: 

 Het bevorderen van de leefbaarheid van de bewoners van het dorp Hoef en Haag 

 Het behartigen van de belangen van de bewoners van het dorp Hoef en Haag 

Wij onderhouden de contacten met gemeente en andere (overheids)instanties. Daarbij staan de 

belangen van Hoef en Haag en haar inwoners voorop. Daarnaast zal het bestuur en haar vrijwilligers 

een paar keer per jaar leuke evenementen voor jong en oud organiseren in en rond het dorp! 

Wie ben jij? 
Vanwege privacyregels mogen o.a. de makelaar en projectontwikkelaar jouw persoonsgegevens niet 

zomaar verstrekken aan het bestuur van Ons Hoef en Haag. Je begrijpt echter dat wij graag willen 

weten wie je bent! Als je dit formulier invult zullen de noodzakelijke gegevens (niet meer en niet 

minder, zie ook de achterkant) worden doorgegeven aan Ons Hoef en Haag. 

Zodra we weten wie je bent, zullen we contact met je opnemen met meer informatie. 

Voor wie zijn wij er? 
Élk huishouden met een woning in het dorp Hoef en Haag én elk bedrijf met een vestigingslocatie in 

het dorp Hoef en Haag wordt lid van deze vereniging. Elk huishouden en bedrijf krijgt hiermee 

automatisch stemrecht, bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Akkoordverklaring 
Door dit formulier te ondertekenen ga ik ermee akkoord dat de op de achterkant van dit 
genoemde formulier persoonsgegevens worden verstrekt aan Vereniging Ons Hoef en Haag, KvK 
71726209. Ik ga ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van de 
lidmaatschapsregistratie bij vereniging Ons Hoef en Haag, dat de gegevens niet zonder mijn 
toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Datum           ̶                 ̶
Naam vertegenwoordiger 
huishouden 1 

 

Handtekening vertegenwoordiger 
huishouden 

 

                                                           
1 Merk op dat namens elk huishouden één vertegenwoordiger wordt aangewezen die namens het huishouden 
gemachtigd is een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). 



Persoonsgegevens vereniging 

 

Overdraagbare persoonsgegevens 
Uitsluitend de volgende persoonsgegevens zullen aan vereniging Ons Hoef en Haag worden 

overgedragen: 

• Bouwproject + NR; 

OF wanneer reeds bekend 

• Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats; 

 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Voor- en achternaam vertegenwoordiger van het gezin;  

 

• Geboortejaar van gezinsleden (demografische samenstelling ledenbestand i.v.m. activiteiten) 

 

 

 

 
https://onshoefenhaag.nl 

 
https://facebook.com/onshoefenhaag.nl 

 
https://twitter.com/onshoefenhaag 

 
https://www.linkedin.com/company/onshoefenhaag 

 
https://www.instagram.com/onshoefenhaag 
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