2. DEELNEMERS REGISTRATIE

Wie kan deelnemen?
De bestandsregistratie is een gratis service van de club, bijgevolg is de bestandsregistratie dus alleen
toegankelijk voor clubleden.

Onder welke voorwaarden vindt deelname plaats?
Voor het welslagen van “De nieuwe opzet bestandsregistratie” vragen we onze leden met klem aan
hun vogelsoort(en) aan te melden voor registratie.
-

-

Leden kunnen alle soorten en ondersoorten, behorende bij onze doelgroep aanmelden.
Dit betekent alle inheemse (Europese) en uitheemse insecten- en vruchtenetende vogels.
Leden, die in het verleden hebben deelgenomen aan de bestandsregistratie, dienen hun
bestand opnieuw doorgeven.
Deelnemers aan de bestandsregistratie, dienen jaarlijks hun bestand(en) te toetsen op
eventuele wijzigingen. Dit betekent: jaarlijks bevestigen, dat dezelfde soorten nog steeds
gehouden worden, dan wel de wijzigingen doorgeven. Indien in de twaalfde maand na de
laatste melding geen nieuwe - bijgewerkte – meldingen binnenkomen, dan zijn wij helaas
genoodzaakt de registratie voor het eerstvolgende jaar te laten vervallen en zal de
deelnemer uit het bestand verwijderd. Dit om vervuiling van gegevens te voorkomen.
Leden moeten onvoorwaardelijk deelnemen. Dit wil zeggen, dat er geen uitzonderingen
worden gemaakt op de gevoerde administratie. Het voordeel hiervan is, dat de
deelnemers elkaar kunnen helpen zonder tussenkomst van coördinatoren of
bestuursleden.

Natuurlijk wordt er integer met uw gegevens omgegaan en alléén verstrekt aan diegenen, die de
zelfde vogelsoort(en) bezitten.

Administratie
Bij deelname, wordt ervan uitgegaan, dat men akkoord is met de registratie en verspreiding van de
volgende persoonlijke gegevens: naam, telefoonnummer en emailadres.
Op deze manier kan men vrijblijvend met elkaar in contact komen en kan men zelf eventuele verdere
afspraken maken. Hierin heeft de club dus geen bemoeienis.
Om te voorkomen, dat u per ongeluk – bij bijv. dezelfde achternaam - verkeerd in de database
terechtkomt, wèl gaarne alle onderstaand gevraagde gegevens aanleveren, aub.
Deze worden dan vergeleken met de ledenlijst en verwerkt.

Uitvoering
Om uw gegevens te kunnen aanleveren, zijn er verschillende mogelijkheden:
1.
2.

Email (heeft de voorkeur: onderaan invullen en als bijlage versturen)
naar: admin@vogelspeciaalclub.nl
Post (uitprinten, invullen en opsturen)
Nanne Jansen, Zilverschoon 42, 8607 GB SNEEK

Naam: ……………………………………………………………………………………
Straat: ……………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: ………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………………
Telefoonnr:………………………………………………(als u deze wilt vermelden)

meldt de volgende vogelsoort(en) aan voor registratie:
Nederlandse naam:

Wetenschappelijke naam:

Deze strook sturen naar:
E-mail:

admin@vogelspeciaalclub.nl

Post:

Nanne Jansen, Zilverschoon 42, 8607 GB SNEEK

x-x

