
 

 
Inschrijf- en machtigingsformulier 

lidmaatschap 
Verenigde Stichtingen Gambia  

(VSG) 
 

 
 

Door invulling van dit formulier: 
1. geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de ledenadministratie 
van VSG 
2. geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de statuten, privacy statement en 
gedragsregels van VSG die te vinden zijn op onze website www.vsgambia.com 
 
 
 

Persoonsgegevens  
 

1. Naam en voornamen zoals vermeld in uw paspoort:       

 

         
2. Emailadres: 

 

 
3. Telefoonnummer: 

a. in Nederland: 
b. in Gambia: 

     
4. Maakt u gebruik van de volgende media / communnicatiemiddelen: 

a. Facebook:      ………………………………………………………………………….. 
b. Messenger:    ………………………………………………………………………….. 
c. Whatsapp:      ………………………………………………………………………….. 
d. Linkedin:        ………………………………………………………………………….. 

 
5. Als u een stichting vertegenwoordigt:  

a. naam van de stichting:  ………………………………………………………………. 
b. uw functie in de stichting: ……………………………………………………………. 
c. website / email adres van de stichting: …………………………………………….. 
d. heeft de stichting een ANBI status:   ……………………………………………….. 

 
  



6. Waar liggen uw kerntaken in Gambia: 

a. Onderwijs:  …………………………………………………………………………….. 
b. Gezondheid: …………………………………………………………………………… 
c. Landbouw:  …………………………………………………………………………….. 
d. Sport: …………………………………………………………………………………… 
e. Individuele sponsoring: ………………………………………………………………. 
d. Micro krediet: ………………………………………………………………………….. 
f. Bijzondere doelgroep: …………………………………………………………………. 
g. Anders, nl.: …………………………………………………………………………….. 

 
 
7. Kunt u in het kort uw werkzaamheden in Gambia omschrijven: 

 

 
 
8. Bent u ouder dan 16 jaar: 

Ja/nee 

 
 
9. Aanvullende opmerkingen: 

 

 
 
 
 

 Ik ga akkoord met de vermelding van naam en emailadres op de ledenlijst           
in het besloten gedeelte van VSGambia.com  

 
 
Datum: 

 

 

Ga verder naar de volgende pagina voor de machtiging doorlopende incasso   



 

 

 
Machtiging doorlopende SEPA-incasso 

Verenigde Stichtingen Gambia  
(VSG) 

            
   

 
Door invulling van dit formulier: 
geeft u toestemming aan de Verenigde Stichtingen Gambia om een doorlopende 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om één maal per jaar de contributie  van uw  

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken 
(storneren). Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank en vraag daar naar de voorwaarden.   

 
 

Rekeningnummer VSG: NL73 INGB 0007 1799 07 
Incassant-ID: NL28ZZZ657120560000 
 
 
 

Persoonsgegevens  
 

Naam en voorletter(s)     ……………………………………………………………………..               
 
Straat en huisnummer      …………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………. 

IBAN (rekeningnummer)  ……………………………………………………………………  

 
 

   Betrokkene gaat akkoord met automatische incasso van de contributie van     
de VSG 

 
 

Datum: 

 
 
 

Stuur uw formulier ingevuld retour naar vsgambia@gmail.com 
 
 

mailto:vsgambia@gmail.com
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