Aanmeldingsformulier nieuwe vrijwilliger
Hartelijk welkom bij Alzheimer Nederland. Fijn dat je samen met ons de strijd tegen
dementie wilt aangaan. We hebben enkele gegevens van jou nodig om jou zo goed mogelijk
op de hoogte te houden. Wil je het ingevulde formulier inleveren bij of mailen aan de
coördinator van het Alzheimer Café of de secretaris van de regionale afdeling
Naam Afdeling
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Voorletter(s)
Man / Vrouw

Man /

Vrouw

*Adres (privé)1
*Postcode Woonplaats1
Geboortedatum2
Telefoon overdag
Mobiel
E-mail
Beroepskracht (in te vullen door secretaris)

Ja /

Nee

Word je actief bij het Alzheimer Café?
Wat is de naam van het Alzheimer Café
In welke functie(s) word je actief3?
Gespreksleider
Gastvrouw/-heer
Werkgroep/stuurgroep lid
Coördinator van het café
Bestelgemachtigde voor het café
PR/Communicatie
Algemeen Vrijwilliger
Word je actief als bestuurslid van de afdeling of in één van de andere functies bij de afdeling?
Op de volgende pagina vind je de bestuursfuncties en/of andere vrijwilligers functies bij de
regionale afdeling.

1

* niet verplichte velden
2 * niet verplicht om in te vullen, de geboortedatum wordt gebruikt om ons vrijwilligersbestand te monitoren op gemiddelde
leeftijd van de vrijwilligers
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Ik word lid van het bestuur in de functie3

Ik heb in de regionale afdeling de rol van4:

Voorzitter

Belangenbehartiger (lokaal) lid dvg werkgroep

Vicevoorzitter

Belangenbehartiger (regionaal)

Penningmeester

Bestelgemachtigde voor de afdeling

Secretaris

Gespreksleider gespreksgroep

Algemeen bestuurslid

Vrijwilliger voorlichting

Bestuurslid Alzheimer Cafés

Ambassadeur

Bestuurslid belangenbehartiging

Webmaster t.b.v. beheer regionale website
Alzheimer Nederland

Bestuurslid PR en Communicatie

Communicatie en PR

Bestuurslid voorlichting

Vrijwilliger overige activiteiten

5

Bestuurslid fondsenwerving
Bestuurslid vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers van Alzheimer Nederland ontvangen maandelijks via de e-mail het Vrijwilligersnieuws
en als je (post)adres bekend is ontvang je drie maal per jaar het magazine Alz… per post.
Als de regionale afdeling een eigen nieuwsbrief uitgeeft wordt deze automatisch toegestuurd per
post of per e-mail. Als je daar geen prijs op stelt, kun je dat hieronder aangeven.
Ik wil het Vrijwilligersnieuws niet ontvangen
Ik wil het magazine Alz.. niet ontvangen

Uw gegevens worden verwerkt volgens onze privacyverklaring: www.alzheimernederland.nl/privacy (met een link naar de privacyverklaring)

3 vul hier in welke functie in het bestuur je gaat vervullen
4 vul hier in welke rol je gaat vervullen
5 vul hier welke activiteit je gaat ondersteunen

Gvg/KvdV/2018-06-22

