
                
                                      Stichting Senioren Sociëteit Voerendaal/Kunrade 

Bezoekadres Sociëteit   Secretariaat    Regiobank, IBAN: NL45 RBRB 069 84 25 413 

Hogeweg 74, Voerendaal  Teggert 85, 6367XL Voerendaal         BIC : RBRBNL21  
T 045 5750481   T 045 5752044     

e-mail: stichtingsenso@gmail.com   C/AC/ :aanm.form.doc 

Zo spoedig mogelijk inleveren/versturen aan het secretariaat! 
 

 

Gegevens nieuw lid: 
Naam: dhr./mevr. ………………………………….   Voorletters:  ………………………… 
Adres:  ……………………………….............  Roepnaam:  ………………………… 
Postcode: ……………………………….............  Woonplaats: .……………………….. 
Geb. datum  ……………………………………….    Email adres: ………………………… 
Telefoonnummer: ………………………………… 
Wijk:             ………………. #)        Wijk vrijwilliger: ………….…………..    #) 
 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen:  Ja / nee *) 
 

Wenst ingaande ….. / …. / ……… lid te worden van SENSO / 
Wenst ingaande ….. / …. / ……… lidmaatschap op te zeggen *) 
        

De contributie 2020 bedraagt  € 10,- per kwartaal of € 40,-- per jaar. 
 

Vul hieronder in aan welke activiteit uw wenst deel te nemen. 
Verschuldigde bijdrage 

 

oo  TAI CHI    € 50,00 per jaar.  

oo  Line-Dance     € 50,00 per jaar. 

oo  Yoga     € 50,00 per jaar. 

oo  Senioren Gym   € 50,00 per jaar. 

oo  Sport en Spel    € 50,00 per jaar. 

oo  Volksdansen    € 50,00 per jaar. 

oo  Tekenen en schildercursus  € 40,00 per jaar. 

oo  Muziek luisteren   € 30,00 per jaar. 

oo  Bridgen    € 40,00 per jaar. 

oo  Jeu de Boules/koersballen  € 20,00 per jaar. 

oo  Biljarten    Gratis. 

oo  Soosmiddagen   Gratis. 

oo  Senioren koor   Gratis. 

oo  Senioren orkest   Gratis. 

oo  Kaarten    Gratis. 

oo  Wandelen of fietsen   Gratis. 

oo  Kienen, kosten  € 5,-  voor grote kaart, of  € 1,- voor losse kaart. 

oo  Dag en middagtochten  Kosten afhankelijk van bestemming. 

oo  Informatie en dia avonden  Kosten afhankelijk van gebodene. 

oo  Themamiddagen   Kosten afhankelijk van gebodene. 

oo  Feestavonden   Kosten afhankelijk van gebodene. 

oo  Spellenmiddag   Kosten afhankelijk van gebodene. 
 

Attentie: 
In het kader van de nieuwe wet AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming maken we u er op attent dat 

Stichting Senso Voerendaal-Kunrade zorgvuldig omgaat met uw gegevens en kunt u altijd inzage hebben en/of 

wijzigingen aanbrengen  in onze registratie.  

Zie ook binnenkort het PROTOCOL op onze website [www.senso-voerendaal.nl] 

 
 

Handtekening: ………………………………….          *) doorhalen wat NIET van toepassing is. 
                               #) in te vullen door bestuur 


