Opgericht 5 september 2004
Wingenesteenweg 31
8755 Ruiselede
België
Telnr. 0032- 476259375
Website: www.trcn.nl
E-mail: info@trcn.nl

Geachte aankomend lid en/of gezinslid,
Onlangs heeft u via één van de bestuursleden doorgegeven lid te willen worden van de Thai
Ridgeback Club Nederland (T.R.C.N.)
Op 5 september 2004 is onze vereniging opgericht tijdens onze jaarlijkse thai-dag. We willen
vooral een informatieve en gezellige club gaan vormen en graag zoveel mogelijk
wetenswaardigheden met elkaar delen. Natuurlijk willen we graag met u een aantal keer per jaar
samen komen en daar een gezellige (mid-) dag van maken. Als lid zal u vier keer per jaar een leuk
en informatief digitaalblad ontvangen en 1 jaarboek per post. Wij nodigen u uit om er met ons
een leuke club van te maken. Alle hulp en ideeën die we bij deze activiteiten kunnen krijgen, zijn
van harte welkom. Daarnaast is er de afgelopen jaren de stap genomen om binnen de TRCN ook
de belangen te gaan behartigen van de Thai Bangkaew Dog. Binnen het bestuur zijn er
bestuursleden toegevoegd welke samen met het Thai-Ridgeback bestuur hier sturing aan gaan
geven. We willen graag samen naar buiten treden als alias: Thaise Rashonden Club Nederland.
We hebben gezien en gemerkt dat dit een toegevoegd waarde is en zeker ook erg fijn om
ervaringen uit te wisselen. De rassen hebben uiterlijk duidelijke verschillen, echter het
karakter lijkt toch wel vaak ook overeenkomsten te tonen.
Maar voordat we dingen verder gaan ondernemen willen wij graag onze administratie bijwerken.
Wij vragen u het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen, (indien van toepassing) kopie
stamboom, HD-uitslag, kennelnaam e.d. per post op te sturen naar:
T.R.C.N. (Ledenadministratie)
Vinkenbroek 137
of naar
4871 JD Etten-Leur (Nederland)

T.R.C.N. (voorzitter)
Wingenesteenweg 31
8755 Ruiselede België

Mailen mag natuurlijk ook naar: info@trcn.nl onderwerp: inschrijving
Mocht u meer mensen (gezins-)lid willen maken, dan graag een kopie van het formulier maken en
deze ook invullen en opsturen/mailen naar het bovenstaande adres. Inschrijven als gezinslid
betaalt alleen een contributie van 3 euro per jaar. Een gezinslid krijgt dezelfde rechten als een
algemeen lid, maar ontvangt geen jaarboek.
Opzegging van uw lidmaatschap dient u schriftelijk door te geven vóór 1 december van het
lopende contributiejaar bij de ledenadministratie.

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u binnenkort als lid van
onze club te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Namens nieuwe T.R.C.N. Bestuur:
Karel Eeckhout (voorzitter)

Bijlagen: Voorwaarden, Privacybeleid, Aanmeldingsformulier, Machtigingskaart.

VOORWAARDEN

Wij verzoeken u na het aanmeldingsformulier ingevuld te hebben tevens het machtigingskaartje
in te vullen en (indien van toepassing) een kopie stamboom (+ evt. HD-uitslag, kennelnaam e.d.)
bij te voegen en deze samen op te sturen/mailen naar de ledenadministratie/voorzitter. Het
volledige contributie wordt dan in nu december 2018 automatisch van uw rekening afgeboekt.
Ieder volgend jaar wordt er in de eerste week van Januari het contributie geld afgeboekt, mits
er geen opzegging voor 1 december is ontvangen.
Regeling machtiging: *u vergeet nooit te betalen,*u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds
regelen van terugkerende betalingen,*U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken
binnen een maand via uw bank- of girokantoor of uw machtiging schriftelijk aan de TRCN
intrekken.
Na verwerking zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van onze activiteiten die
we gaan plannen voor 2018.
Kijk ook eens op onze website www.trcn.nl. al is deze nu geregeld even in bewerking!
U mag natuurlijk ook het openstaande bedrag overmaken op het onderstaande rekeningnummer,
maar wij zijn dan genoodzaakt 5 euro administratie kosten in rekening te brengen, bovenop
entreegeld en lidmaatschapsgeld. Extra sponsoring middels deze weg zullen wij ook zeer
waarderen en zeker belonen!
Betalingen vanuit Nederland aan Rabobank:
REKENING IBAN NR: NL23RABO01022.82.552
Betalingen vanuit België aan Rabobank:
REKENING IBAN NR: NL23RABO01022.82.552
BIC nr: RABONL2U
Ten gunste van T.R.C.N. Etten-Leur, omschrijving uw volledige naam, adres en woonplaats.
Ook zoeken wij nog enkele sponsors voor ons clubblad.
Bent u geïnteresseerd, vraag naar de mogelijkheden bij Bathséba Marijnissen
info@trcn.nl of 0031 (+)76-5010027
Mocht u afzien van uw lidmaatschap, dan vragen wij u dit alsnog door te geven aan onze leden
administratie. Wij zullen dan op juiste manier noteren dat u geen lig meer wenst te zijn zodat u
geen berichten meer van ons ontvangt! Dit kunt u via mail doen: info@trcn.nl of door even te
bellen naar +31 (0)76-5010027. Wij danken u bij voorbaat hiervoor.

Privacybeleid TRCN
(opgesteld juli 2018)

Rashondenvereniging Thai Ridgeback Club Nederland (“TRCN”, “wij”, “ons”,”onze”) doet er alles
aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruikt te maken van
onze website www.trcn.nl (hierna te noemen Website) raden we je aan onderstaand privacy
beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar
als wij dat doen dan vermelden wij dat op onze Website.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze
diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, IBAN en eventueel BIC nummer, lidmaatschapsvoorkeur en
gegevens over jouw hond indien dit gevraagd wordt.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact
worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn
verkregen, zoals hieronder nader omschreven.
Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Rashondenvereniging Thai Ridgeback Club Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
- Het afsluiten van een lidmaatschap via een website link naar onze info-emailadres
- Inschrijven voor evenementen via een website link naar onze info-emailadres
- Correspondentie per mail over activiteiten op TRCN.nl die aansluiten bij jouw voorkeuren
- Het verwerken en publiceren van je review op onze website of digitale clubblad/jaarboek
- Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
- Het verbeteren van ons aanbod van diensten en de afstemming daarvan op jouw
voorkeuren
- Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden
verstrekken doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens
delen is met de Raad van Beheer voor de lidmaatschap van onze vereniging zoals hieronder nader
is gespecificeerd.

Contributie Raad van Beheer?
Om door de Raad van Beheer erkend te blijven als rasvereniging is de TRCN verplicht een
jaarlijkse ledenafdracht te betalen aan de Raad vdn Beheer. Zij dient dan op de hoogte gesteld
te worden van het aantal leden en daarvoor zullen wij de hooguit de persoonsgegevens mee delen
die zij vragen. Deze persoonsgegevens worden dus slechts gebruikt voor zover vernigbaar met
de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De Raad van Beheer draagt hierna de
verantwoordelijkheid voor wat zij verder met de verzamelde gegevend doet.
Beveiliging?
Thai Ridgeback Club Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@trcn.nl.
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hedden verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trcn.nl dan zullen wij deze informatie
verwijderen.
Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corigeren of te verwijderen. Dit kun je
zelf doorgeven via info@trcn.nl. Lukt het niet via deze email of heb je andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@trcn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Thai
Ridgeback Club Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op jouw
verzoek reageren.
Verschillende media uittingen?
Verschillende media uittingen kunnen zijn: print media (flyers, posters), social media (facebook)
en andere commincatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het
maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uittingen
onder de naam Thai Ridgeback Club Nederland of T.R.C.N. Indien u niet akkoord gaat zien wij
graag een reactie tegemoet.
Vragen?
Heb je vragen? Dan kun je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:
E: info@trcn.nl
T: 0032-476259375
Bedrijfsadres: Wingenesteenweg 32, 8755 Ruiselede België

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende wil lid blijven van de T.R.C.N. (indien meerdere
personen op hetzelfde adres lid willen worden, graag formulier
kopiëren en apart invullen). Door ondertekening van dit formulier verplicht u zich tot betaling
van het verschuldigde bedrag voor de rest van het lopende jaar. Indien u iemand lid wilt maken
en uzelf de contributie betaalt, graag dan de adresgegevens vermelden op het formulier.
Indien u voor 1 december geen schriftelijke opzegging doet, wordt het lidmaatschap
stilzwijgend een jaar verlengd.
Op het formulier aangeven of u normaal lid of gezinslid wilt worden:
O Normaal lid (25 Euro)*
(5 euro administratiekosten + 20 euro contributie)

O Gezinslid (3 Euro)*

*De betaling via machtiging is kosteloos
*Zelf overmaken op rekening nummer 102282552, T.R.C.N.
(contributie (+ gezinslid) + 5 euro administratie kosten)

Naam :

Voorletters/Voornaam:

Adres :
Postcode :

Nr. :
Woonplaats :

Telnr / Mobielnr :

Land :
Rasvoorkeur : Thai-Ridgeback / Thai Bankaew

Email :

AUB doorhalen wat niet van toepassing is:
maakt geen gebruik van machtiging

Handtekening :

ALLEEN INVULLEN ALS UZELF NIET DE BETALING DOET
Bovenstaande aanmelding wordt betaald door :
Naam :
Voorletters/Voornaam:
Adres :

Nr. :

Postcode :

Woonplaats :

Land :

Telnr / Mobielnr :
Email :
Handtekening :
Opsturen naar: ledenadministratie TRCN Vinkenbroek 137, 4871 JD Etten-Leur / Voorzitter TRCN, wingenesteenweg 31,
8755 Ruiselede België of mailen naar info@trcn.nl

MACHTIGINGSKAART TRCN
Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijvingen
bij benadering zullen plaatsvinden.
-Invullen in hoofdlettersOndergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

THAI RIDGEBACK CLUB NEDERLAND (TRCN)
Wingenesteenweg 31, 8755 Ruiselede België

Om van zijn/haar onder genoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens:
JAARLIJKSE CONTRIBUTIE/ LIDMAATSCHAPSGELDEN
Bankrekeningnummer(IBAN): ………………………………………………………………………
Bank Identificatie (BIC):
………………………………………………………………………

Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Land:
_______________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals in de voorwaarden staat vermeld
Plaats:
Datum:

Handtekening:

