Lidmaatschap Zakenvrouwen De Ronde Venen
Fijn dat je interesse hebt in (lidmaatschap van) de vereniging Zakenvrouwen De Ronde Venen!
Het doel van onze vereniging is het samenbrengen van zakenvrouwen in De Ronde Venen
(en omgeving) om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te motiveren.
Groei en ontwikkeling als persoon en als ondernemer is het resultaat dat wij voor ogen hebben. Daarnaast heeft
onze vereniging tot doelstelling om jonge vrouwelijke ondernemers te ondersteunen bij het opstarten van hun
onderneming vanuit kennis en ervaring.
De individuele leden van de vereniging zijn (zelfstandig) ondernemer of bekleden een managementpositie bij een
werkgever en zijn gevestigd of woonachtig in de gemeente De Ronde Venen. Lidmaatschap voor mensen buiten deze
gemeente is op individuele basis bespreekbaar.
Van onze leden verwachten wij commitment en een actieve bijdrage, zoals:
• Persoonlijke inbreng vanuit vakkennis en ervaring.
• De intentie om de bijeenkomsten bij te wonen en een actieve bijdrage te leveren tijdens de bijeenkomsten.
Daarnaast is er een Huishoudelijk Reglement beschikbaar waarin een aantal zaken is opgenomen.
De jaarlijkse contributie wordt gefactureerd in het eerste kwartaal van het jaar.
• Voor het lidmaatschap in het jaar 2022 geldt:
Inschrijvingen voor 31 mei: Lidmaatschap tot eind 2022: € 150,Inschrijvingen vanaf 1 juni: Lidmaatschap tot eind 2022: € 100,Heb je interesse in lidmaatschap? Dan verzoeken we je de onderstaande gegevens in te vullen en het ingevulde
formulier te mailen naar info@zakenvrouwendrv.nl o.v.v. 'lidmaatschap'.
Wij ontvangen ook graag een foto voor op de ledenpagina van onze website en je bedrijfslogo als digitaal bestand.
Het bestuur neemt zo snel mogelijk contact met je op.
Met vriendelijke groet,
Namens de Ledencommissie Zakenvrouwen De Ronde Venen,
Erica van der Stap

Aanmeldingsformulier Zakenvrouwen De Ronde Venen
Ja ik word lid. (dubbelklikken op keuzevakje en inschakelen voor akkoord)
Voor- en achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie binnen het bedrijf *
Branche
KvK nummer *
Aantal medewerkers
Straat + huisnummer of Postbus *
Postcode - woonplaats *
Telefoon vast (indien beschikbaar)
Telefoon mobiel *
E-mail *
Website *
Linkedin
Instagram
Facebookpagina
* verplichte velden
Wil je deelnemen aan de besloten appgroep voor korte berichten en updates? (Alleen het bestuur kan berichten plaatsen)

Wil je jezelf kort te introduceren tijdens een van onze bijeenkomsten?

Activiteit(en) van jouw bedrijf:

Wat is je motivatie om lid te willen worden van de Zakenvrouwen De Ronde Venen?

Wat zou jij voor de Zakenvrouwen De Ronde Venen kunnen betekenen?

Ik ga akkoord met het opslaan en delen van bovenstaande gegevens.
Onze privacyverklaring is te lezen op onze website.
(dubbelklikken op keuzevakje en inschakelen voor akkoord)

Privacy: hoe gaan wij om met jouw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. De gegevens in dit aanmeldformulier worden gebruikt om te kunnen
beoordelen of je voldoet aan de criteria voor lidmaatschap. Verder gebruiken we je contactgegevens om contact met je op
te kunnen nemen voor o.a. nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en de jaarlijkse factuur. Het
aanmeldformulier wordt alleen gedeeld binnen het bestuur en niet met overige leden.
Om elkaar te kunnen vinden staan alle leden die daar toestemming voor hebben gegeven vermeld op onze website
www.zakenvrouwendrv.nl/leden.
De ledencommissie van de vereniging houdt een bestand bij met de gegevens die op dit aanmeldingsformulier vermeld
staan. Mocht je je in de toekomst willen afmelden, dan worden je gegevens van dit bestand verwijderd aan het einde van
het dan lopende kalenderjaar.

