
Aanmelden lidmaatschap
Secretariaat vereniging Buurtbus Alkemade

p/a Schoollaan 31
2355 BS  Hoogmade

secretaris@buurtbusalkemade.nl

Naam
Adres
Woonplaats

: .............................................………............................….......…
: .............................................………............................….......…
: .............................................………............................…...........

Telefoon, vast, mobiel
E-mail adres
Rijbewijs letter (B of E)
Geboortedatum

: .............................................………..............................….........
: ..............……..........................@.................…….....…...........…
: .............................................………............................….......…
: .............................................………...........................…............

Hierbij geef ik de vereniging ‘Buurtbus Alkemade’ toestemming om de door mij bij het aangaan 
van het lidmaatschap verstrekte gegevens te gebruiken, inclusief wijzigingen die later door mij 
zijn doorgegeven. Overeenkomstig het privacybeleid zoals weergeven in de privacyverklaring.
(De privacyverklaring is te lezen op de website van de vereniging:
www.buurtbusalkemade.nl en is ook te downloaden).

Hieronder kruis ik aan waarvoor mijn gegevens gebruikt mogen worden 

1. Doorgeven van de dienstroosters 

2. Telefonisch / e-mail contact over verenigingsactiviteiten 

3. * Mijn naam in de website (inloggen) (Wie is wie) 

4. * Mijn telefoonnummers in de website (inloggen) (Wie is wie) 

5. * Mijn foto in de website (inloggen) (Wie is wie) 

6. Informeren Vervoersmaatschappij t.b.v. medische keuring 

 * t.b.v onderlinge communicatie

Datum : .......................… Handtekening : 

Dit formulier volledig ingevuld opsturen aan het secretariaat, per post of per e-mail.

In te vullen door de secretaris:

Ontvangstdatum: 

Na goedkeuring overhandigd:    Datum

Statuten en Huishoudelijk-Chauffeurs Reglement.
als pdf bestand of afgedrukt.

Kleding in bruikleen.



BESCHIKBAARHEID

Secretariaat vereniging Buurtbus Alkemade
p/a Schoollaan 31
2355 BS  Hoogmade
secretaris@buurtbusalkemade.nl

Naam

Adres

Woonplaats

: .............................................………......................................…

: .............................................………......................................…

: .............................................……….........................….............

Telefoon; vast, mobiel

E-mail adres

Rijbewijs letter (B of E)

Geboortedatum

: .............................................………..............................…........

: ..............……..........................@.................……...................…

: .............................................……….......................…............…

: .............................................………......................….................

We werken voornamelijk met een vast 2-wekelijks rooster.

In het schema de dienst doorkruisen wanneer je niet ingeroosterd wilt worden.

En je kunt ook aangeven wanneer je eventueel toch beschikbaar bent, 

bijvoorbeeld op een zaterdag.

De coördinator kan daar rekening mee houden bij het plannen.

Je voorkeur kan altijd gewijzigd worden.

Wil je vaker ingepland worden, dan kan dat in overleg.

Dag Dienst

maandag 7:30 – 10:30 10:30 – 15:00 15:00 – 18:00

dinsdag 7:30 – 10:30 10:30 – 15:00 15:00 – 18:00

woensdag 7:30 – 10:30 10:30 – 15:00 15:00 – 18:00

donderdag 7:30 – 10:30 10:30 – 15:00 15:00 – 18:00

vrijdag 7:30 – 10:30 10:30 – 15:00 15:00 – 18:00

zaterdag 9:00 – 13:30 13:30 – 17:35

andere 
mogelijkheden


