
 
Beste leden van de GKV Zuidlaren, 

 

In de 7Even heeft u kunnen lezen over onze eigen kerk-app. Een app op uw telefoon of tablet 
waarmee u beschikt over de actuele ledenlijst van de gemeente, een agenda waar alle activiteiten 
van de kerk in staan, waar u het kerknieuws digitaal kunt lezen of waarmee u geld kunt laten 
incasseren ten behoeve van de collecten (een soort digitale collectebon). En dit zijn nog maar een 
paar voorbeelden van wat u allemaal met de app kunt doen. Naast handig is de app ook nodig. We 
mogen namelijk vanwege de privacyregels niet zomaar meer een papieren jaarboekje met de 
ledenlijst uitgeven. Bent u al enthousiast en wilt u de app ook? Om gebruik te kunnen maken van de 
app hebben wij uw mailadres nodig. Daarnaast gebruiken we dit moment om toestemming te 
vragen voor opname van uw gegevens in de ledenadministratie van de kerk.   

 

TIP: iedereen vanaf 10 jaar (start jeugdkring) kan de app downloaden. Wanneer meerdere 
gezinsleden gebruik willen maken van de app, hebben ze een eigen mailadres nodig en moeten zij 
hiervoor zelf ook dit formulier invullen. Het formulier is te vinden op de website van de kerk: 
www.gkvzuidlaren.nl. Het ingevulde formulier kan retour gestuurd worden aan 
kerkapp@gkvzuidlaren.nl (digitaal) of geprint in het postvakje 'kerkapp'. 

 

 

Naam * 
Roepnaam  
E-mail * 
Eventueel 2e kerkelijk mailadres (bijvoorbeeld …@gkvzuidlaren of diaken…@gmail.com)  
Adres * 
 
Postcode * 
Woonplaats * 
Telefoonnummer  
Hierbij geef ik toestemming tot het opnemen van mijn gegevens in de ledenadministratie 
van de GKV Zuidlaren en de kerkapp. * 

o [ ]Akkoord  
 
Wanneer u in de loop van 2020 ook gebruik wilt maken van de collecte functie binnen de 
app, kunt u hiervoor nu alvast uw gegevens doorgeven. Met uw akkoord geeft u GKV 
Zuidlaren toestemming om de bedragen die u zelf heeft opgewaardeerd via de app te 
incasseren.  

o [ ]Ja, ik wil gebruik maken van de collectefunctionaliteit binnen de kerkapp 
o [ ]Nee, ik wil hier geen gebruik van maken.  

Wanneer u hierboven 'ja' heeft aangekruist hebben we uw IBANnummer nodig.  
 
IBANnummer:  
 
T.n.v.: 
 
 
 
Akkoord gegeven op datum: 
Naam: 
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