
 
1. Aanmelding kan met dit volledig ingevulde en ondertekende 

formulier op 3 manieren: 
1. Achterlaten in de brievenbus voor de kantine van VTV Groenakker, of 
2. Een scan hiervan e-mailen aan vtvgroenakker@hotmail.com, of 
3. Per post verzenden aan:  

Ledenadministratie VTV Groenakker 
Constantijn Huygensstraat 107 
2802 LV  Gouda 
 

Aanmeldingsformulier VTV Groenakker en AVVN 
VTV Groenakker is aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland 
(AVVN). Aanmelding bij VTV Groenakker betekent daardoor onvermijdelijk ook aanmelding bij het AVVN. 
 
Ondergetekende geeft zich op als lid van VTV Groenakker: 

Naam: ……………… ……………… ………………………………………………………………………………………………………. 
(voorletters, tussenvoegsel en achternaam) 

Adres: …………………………………………………………………………… ……… ………… ………………………………………………… 
(straat, huisnummer, postcode en woonplaats) 

Telefoon: ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
(bij voorkeur vast en mobiel) 

E-mail: …………………………………………………………………………… @ …………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  …………………… ……………………………………………………… ………………………………….. 
(dag, maand en jaar) 
VTV Groenakker maakt uitsluitend de naam van de leden aan derden bekend; onder meer door publicatie op 
het mededelingenbord; tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld. 
VTV Groenakker geeft de naam en het adres van de leden door aan het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard voor de ontheffing om het complex van VTV Groenakker per motorvoertuig te bereiken 
via de Gouderakse Tiendweg. 
VTV Groenakker en het AVVN nemen naam, adres, telefoon, e-mail en geboortedatum op in hun 
ledenadministratie. Uitsluitend bestuur en met ledenadministratie belaste functionarissen van het AVVN 
hebben toegang tot de ledenadministratie. 
Bestuursleden en functionarissen van het AVVN kunnen uw naam en e-mailadres voor het uitoefenen van hun 
functie bij VTV Groenakker of het AVVN gebruiken in e-maildiensten voor particulier gebruik, zoals 
bijvoorbeeld Hotmail en Gmail. 
 
Ondergetekende verklaart: 

In te stemmen met de vastlegging van de persoonlijke gegevens, zoals in dit formulier vermeld. 

Zich gebonden te achten aan het geldende huishoudelijk reglement van VTV Groenakker. 

⃝ Wel / ⃝ Geen ervaring te hebben met tuinieren. 
(kruis aan wat van toepassing is) 
 
Ondertekening: 
 
Datum: ………………………………………………… Handtekening: ………………………………………………………………………….. 
 


