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Inschrijfformulier Orgaan der Mens Alumni 
(OMA) 

 

Door het ondertekenen van dit document schrijft ondergetekende zich in voor het Orgaan der 
Mens Alumni (OMA). Hij/zij wordt dan donateur of begunstiger. Hierbij horen de volgende 
verplichtingen: 

- Donateur: Hij/zij doneert (minimaal twee keer en middels een incasso) jaarlijks een 
bedrag, met een minimum van 10 euro. 

- Begunstiger: Hij/zij doneert (middels een incasso of overboeking) eenmalig een bedrag 
van 25 euro. 

 
Een OMA-lid ontvangt als hij/zij dat wil de Anthropos thuis. Verder wordt hij/zij uitgenodigd 
voor speciale Mens-activiteiten. Ondergetekende blijft lid van OMA tot schriftelijke opzegging, 
of door overlijden. Ondergetekende geeft aan akkoord te gaan met de bijgevoegde 
privacyvoorwaarden gesteld door studievereniging Mens. 
 

Naam: 

Adres: 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel nummer: 

Privé e-mailadres: 

 
Ik word begunstiger / donateur. * 
Voor begunstiger: Ik wil geïncasseerd worden  / het geld zelf overmaken.* 

1

Ik wil wel / niet de Anthropos ontvangen. * 
Ik wil mij niet aansluiten bij een commissie. / Ik wil mij graag aansluiten bij de volgende  

commissie(s)*:__________________________________________________________________ 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 

Datum: Handtekening:  

1 Wanneer u geïncasseerd wilt worden, moet u het bijgevoegde machtigingsformulier invullen. 



 
 

 
Machtigingsformulier Orgaan der Mens Alumni 

(OMA) 
 
 
Ondergetekende machtigt hierbij studievereniging Mens om de kosten voor het lidmaatschap van OMA 
(ook wel zijn/haar donatie genoemd) van zijn/haar rekening af te schrijven. De financiële verplichtingen 
die bij het OMA-lidmaatschap horen zijn:  
 

- Als donateur: Ondergetekende doneert (minimaal twee keer) jaarlijks een bedrag, met een minimum 
van 10 euro (onderaan dit formulier kan het gewenste bedrag worden ingevuld). De eerste termijn zal 
binnen een maand na tekenen van dit document worden afgeschreven. De volgende termijnen zullen 
steeds in december geïncasseerd worden. Er zal niet vaker dan één keer per jaar geïncasseerd worden. 
De machtiging blijft geldig tot het OMA-lid dit schriftelijk opzegt.  
óf 

- Als begunstiger: Ondergetekende doneert eenmalig een bedrag van 25 euro. Dit is een éénmalige 
machtiging. Dit bedrag zal binnen een maand na tekenen van dit document afgeschreven worden.  
 
Ondergetekende ontvangt als hij / zij dat wil 5x per jaar de Anthropos en het jaarboek thuis.  
 
Ondergetekende heeft het recht om tot 30 dagen na incasso het geïncasseerde bedrag terug te boeken 
naar zijn/haar rekening.  
Ook na opzegging van de machtiging blijft ondergetekende lid van OMA.  
 

Naam: 

Rekeningnummer:  

 

□ Ik ben begunstiger en doneer eenmalig €25. 
□ Ik ben donateur en doneer minstens 2 keer een bedrag van minimaal €10. 
 

Ik ontvang graag 5x de Anthropos: 

□ Ja 
□ Nee 
 

Donatie (alleen invullen wanneer je donateur bent en minimaal een waarde van €10):  

 
Aantal keren doneren: 
 
Bedrag: € 
 
 
 
 
Datum: Handtekening:  



 
 

Privacyverklaring 
 

Studievereniging Mens, gevestigd aan De Boelelaan 1081, Kamer TK-18. 1081 HV te Amsterdam, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

De contactpersoon voor gegevensbescherming is de secretaris van het bestuur der studievereniging 

Mens. Bereikbaar via bestuur@mens-vu.nl 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Persoonsgegevens worden door Studievereniging Mens verwerkt doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij als vereniging verwerken: 
● Voor- en achternaam 
● Geboortedatum 
● Adresgegevens 
● E-mailadres 
● Bankrekeningnummer 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

Studievereniging Mens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
● Afhandelen van uw betalingen 
● Verzenden van nieuwsbrieven 
● U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
● U te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen binnen de vereniging 
● U per post te kunnen bereiken indien dit nodig is, bijvoorbeeld betreffende het uitnodigen voor 

officiële evenementen 
Geautomatiseerde besluitvorming  
Studievereniging Mens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Studievereniging Mens) tussen zit. 
Hoelang persoonsgegevens bewaard worden 
Studievereniging Mens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van 
Studievereniging Mens . Lidmaatschap kan geannuleerd worden door het versturen van een brief of een 
e-mail naar het bestuur van Studievereniging Mens. Bij uitschrijving vragen wij u om toestemming om 
uw naam en e-mailadres te mogen bewaren voor eventueel contact voor reünies en dergelijke tot de 
betrokkene anders aangeeft. 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Studievereniging Mens verstrekt uitsluitend  gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 



 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studievereniging Mens en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw 
persoonsgegevens over welke wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@mens-vu.nl. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maximaal 20 werkdagen. 
Studievereniging Mens wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
Beveiligen persoonsgegevens 
Studievereniging Mens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of 
er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bestuur@mens-vu.nl. Via dit e-mailadres is 
ook ons beveiligingsbeleid op te vragen. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

