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GEEF TOESTEMMING OVERDRACHT NAW GEGEVENS 
Klik op de link en geeft toestemming voor de overdracht van je 
NAW gegevens en wordt lid van de vereniging Loopgroep 
Zeeland. 

 

Formulier::https://forms.gle/dppP8UWDrVYCQDPK7 

Vereniging 
Naar verwachting zal uiterlijk in februari 2023 de passage bij 
de notaris en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
plaatsvinden. Als deze 2 stappen genomen zijn, is de 
vereniging Loopgroep Zeeland officieel opgericht. 
 

AVG en NAW gegevens 
Conform de AVG-wetgeving moeten wij formeel 
toestemming hebben van jullie om jullie NAW gegevens te 
mogen gebruiken. Wij hebben daarom een formulier 
gemaakt waarmee je kenbaar maakt dat je Anthony machtigt 
om je gegevens aan de vereniging over te dragen en 
waarmee je gelijk inschrijft als lid van de vereniging. 

. 

Voortgang 
Op 16 november 2022 hebben we jullie geïnformeerd over 
de ontwikkelingen rond Loopgroep Zeeland. We hebben 
toen aangegeven dat een aantal trainers – op verzoek van 
Anthony – hebben nagedacht over de toekomst van de 
loopgroep. Het resultaat van deze overpeinzingen was het 
voorstel om de Loopgroep te transformeren naar een 
vereniging en daarbij aansluiting te zoeken bij de 
Atletiekunie. 
 
Gesterkt door de hoge opkomst en de reacties op die avond, 
zijn we volle kracht doorgegaan om te komen tot een 
vereniging. De concept-statuten zijn inmiddels verzonden 
naar de notaris, die de statuten officieel zal moeten 
vaststellen.  

Datum: 8 januari 2023 

IN
FO

R
M

A
TIE LED

EN
  n

r.2
 

https://forms.gle/dppP8UWDrVYCQDPK7


  

2 
 

 

  

. 

IN
FO

R
M

A
TIE LED

EN
  n

r.2
 

Contributie/overgangsjaar/lidmaatschap 
Een aantal leden heeft – zoals gebruikelijk – de reguliere 
contributiemail van Anthony ontvangen. Deze factuur 
kan/kon gewoon worden voldaan aan Anthony.  
De resterende contributie – vanaf 1 januari 2023 – zal door 
Anthony worden overgeboekt naar de vereniging. Als lid hoef 
je hier verder niets voor te doen, je blijft gewoon lid. 
 
In de loop van het 1ste of 2de kwartaal van 2023 zullen jullie 
van de penningmeester een bericht ontvangen over de 
resterende contributie van 2023. Vanaf 2024 zal de 
contributie geïnd worden per kalenderjaar. 

Start Running 
Op 26 januari start les 1 van een nieuwe start Running cursus. 
Anthony zal deze Start Running verzorgen.  
 
Ben je door een blessure al even uit de running, maar je wilt 
het weer op gaan pakken. Dan is er de mogelijkheid om vanaf 
6 februari – les 3 – aan te sluiten.  
Wil je dit, meld je dan even aan bij Anthony via 
info@loopgroepzeeland.nl.  

TRAINERS GEZOCHT! 
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat het aantal trainers beperkt is. 
Zonder trainers geen trainingen.  
Heb je interesse in het trainerschap bij de loopgroep geef dit 
dan even aan ons door. Dat kan via 
contact@loopgroepzeeland.nl.  

GEEF TOESTEMMING OVERDRACHT NAW GEGEVENS 
Klik op de link en geeft toestemming voor de overdracht van je 
NAW gegevens en wordt lid van de vereniging Loopgroep 
Zeeland. 
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