Vereniging voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting

Informatie over het Lidmaatschap

VOKS

Vereniging voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting

Wat ontvangt u voor uw lidmaatschap?
Boekjes, folders en brochures over de slokdarmafsluiting
Jaarlijks verstuurt VOKS een viertal Nieuwsbrieven
Een familiedag
Een ledendag met informatieve workshops
De VOKS website met veel informatie
Telefonische begeleiding en ondersteuning door actieve leden van VOKS
Jaarlijkse reanimatie cursus
We horen graag uw reactie en eventuele wensen voor aanvullingen
Heeft u al eens een bezoek gebracht aan www.voks.nl?
Onze VOKS website met veel informatie en tips.
Lidmaatschapsgelden
De contributie is vastgesteld op € 28,- per jaar.
De contributie wordt afgeschreven d.m.v. automatische incasso;
bijgaand incassoformulier s.v.p. invullen en retoursturen voor de automatische incasso
van het lidmaatschapsgeld. Zorgt u a.u.b. op moment van afschrijving (jaarlijks in
februari) voor voldoende saldo voor afschrijving van het lidmaatschapsgeld. U ontvangt
jaarlijks tijdig bericht over het moment van de contributieafschrijving.
Voor het eerste jaar gelden de volgende kwartaalbedragen:
Lid worden in het eerste kwartaal > € 28,00
Lid worden in het tweede kwartaal> € 21,00
Lid worden in het derde kwartaal > € 14,00
Lid worden in het vierde kwartaal > € 7,00
Aansluitend betaalt u € 28,- per jaar. Eventuele wijzigingen in het lidmaatschapsgeld
worden in de jaarvergadering vastgesteld en gaan dan in voor het volgend
lidmaatschapsjaar.
Jaarlijks verlengen
Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Indien u wilt
opzeggen dan kan dat uiterlijk 1 december voorafgaand aan het volgende
lidmaatschapsjaar. Indien u later opzegt wordt het lidmaatschap over het volledig
volgende jaar berekend en eindigt het lidmaatschap per einde volgend jaar.
Ledenadministratie:
Hilde Oolthuis: Varsseveldseweg 50D 7131 JA LICHTENVOORDE
Welkom namens het VOKS bestuur:
Joost Jongejan / JoAnne Fruithof / Ineke van Dalfsen / Hilde Oolthuis / Mieke Roubos
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Machtigingsformulier
voor doorlopende automatische incasso
Opdrachtgever:

s.v.p. op de stippellijn uw gegevens invullen.

de heer/mevrouw/familie - Naam:

………………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………………..

Postcode/woonplaats:

……………………………………………………………....

Naam Rekeninghouder:

………………………………………………………………..

Wonende te:

...................................................................

Rekeningnummer af te schrijven bedrag:

……………………………………………………………...…

Gegevens incassant:
Naam:

VOKS

Bedrag:

contributiebedrag per jaar € 28,-

Reden afschrijving bedrag:

jaarlijkse contributie VOKS

Ondertekening opdrachtgever:
Datum:

….. - …… - 201..

Plaats:

……….………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………..

Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om eenmalig/doorlopend een bedrag
van zijn/haar rekening af te schrijven.
Belangrijk voor u:


U machtigt VOKS om dit bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.



Het bedrag wordt jaarlijks in februari afgeschreven.



Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

KvK.nr. 40482485 – VOKS IBAN: NL89 INGB 0002 3696 80 – www.voks.nl – email: info@voks.nl
Secretariaat: H. Oolthuis - Varsseveldseweg 50d - 7131 JA - LICHTENVOORDE

Vereniging voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting
Toestemming
De Vereniging heeft gegevens nodig voor de aanmeldingsprocedure bij VOKS.
De vereniging gebruikt de gegevens voor praktische, maar ook statistische doeleinden. Zo wordt de vereniging regelmatig
bevraagd door patiënten/consumentenorganisaties en de subsidieverstrekker, die de gegevens onder andere verwerken in
hun jaarverslagen. Daarnaast komt het voor dat ouders met lotgenoten in contact willen komen. Belangrijk is dan
overeenkomsten te kennen en over woon-, en/of verblijfplaatsen te beschikken. Indien ouders met elkaar in contact willen
komen zal VOKS beide gezinnen benaderen. Indien contact akkoord is worden gegevens uitgewisseld en ouders in contact
gebracht. Daarna treedt VOKS terug in het gelegde contact.
Indien de gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt zal VOKS de gegevens op anonieme basis aanleveren.
Daarvoor vraagt de vereniging eerst en direct bij aanmelding bij de vereniging de toestemming van de
vertegenwoordigers (ouders) van de individuele leden van VOKS.
De gegevens zullen niet voor commerciële en/of andere doeleinden worden gebruikt/verkocht aan derden.
Ik ga akkoord met anoniem gebruik van de aangeleverde gegevens door VOKS.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Vader

Moeder

Algemene gezinsgegevens
Naam slokdarmpatiënt(je) : ...........................................................................................................
Woonadres:

…………...…………………………………………………………………………………………........

Postcode:

………………………………………………………………………………………………........……….

Woonplaats:

……………………………………………………………………………………........……....……....

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………........……..……………...........……

Mobiel nummer:

……………………………………………………………........………………..……………….........

Het E-mailadres waarop VOKS met u communiceert: …………………………………………........................
Naam betalend lid:

………………………………………………………....................................…...................
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Naam slokdarmpatiënt:
Naam:

………………………………………………………………………………………………………….

Achternaam:

...………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

….………………………………………………………………………………………………………

In geval van minderjarige patiënt s.v.p. gegevens moeder en vader en
overige gezinsleden invullen:
Moeder:
Naam moeder:

……………………………....…………………………………………………………………………

Achternaam moeder:(meisjesnaam)

.....…....……………………………………………………………………..

Vader:
Naam vader:

……………………………....…………………………………………………………………………

Achternaam vader:

..............................…....……………………………………………………………………..

Overige gezinsleden: ja/nee *
Indien ja:
Naam kind / Geboortedatum: ..................................................................................................
Naam kind / Geboortedatum: ..................................................................................................
Naam kind / Geboortedatum: ..................................................................................................
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Sociale kaartgegevens
De Vereniging wil graag van u weten in welke ziekenhuizen / welk ziekenhuis uw kind wordt behandeld. Tevens
willen we graag weten wie de behandelaars van uw kindje zijn.
Met deze gegevens krijgt VOKS een overzicht van de behandelende betrokken instanties en personen.
Aan hen kan de vereniging gericht informatie sturen.
Naast het overzicht van de sociale kaart is het voor u persoonlijk belangrijk deze gegevens goed bij te houden.
Op een moment wordt uw kindje 18 jaar en draagt u de gegevens aan uw kind over. Een overzicht van
behandelaars kan met name bij de overdracht naar de volwassenenzorg, als uw kind 18 jaar wordt, van belang
zijn bijvoorbeeld in verband met het opvragen van gegevens.

Behandelend ziekenhuis: ...........................................................................
Plaats:

...........................................................................................................

Behandelend(e) arts(en):
Naam arts:

..........................................................................................................

Specialisme:

..........................................................................................................

Naam arts:

..........................................................................................................

Specialisme:

..........................................................................................................

Naam arts:

...........................................................................................................

Specialisme:

...........................................................................................................

Naam arts:

...........................................................................................................

Specialisme:

...........................................................................................................
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Medische gegevens
De vereniging houdt sinds de oprichting, in 1993, de voorkomende slokdarmafsluitingen van de leden bij.
Graag vernemen we ook van u welk type slokdarmafsluiting bij uw kindje gediagnosticeerd is.

Welk type slokdarmafwijking heeft u(w) (kindje)? : graag de letter omcirkelen.
Let op: A is een normale situatie.

Toelichting:

Zijn bij u(w) (kindje), naast de slokdarmafsluiting, ook nog andere afwijkingen
gediagnosticeerd?

Ja/Nee
Indien ja, welke afwijkingen zijn inmiddels gediagnosticeerd?
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Heeft u(w) (kindje) op dit moment klachten die in behandeling zijn?
Denkt u bijvoorbeeld aan refluxklachten, vernauwing van de slokdarm enz.
Ja/Nee
Indien ja, welke klachten heeft u(w) (kindje) op dit moment en welke
behandeling(en) vindt(en) er op dit moment plaats?

Heeft u vragen naar aanleiding van de klachten en de behandeling, die VOKS
mogelijk voor u kan (laten) beantwoorden?
1.

2.

3.

Komt de slokdarmafsluiting, als aangeboren afwijking, voor binnen uw familie?

Ja/Nee
Toelichting
Alle type slokdarmafsluitingen zijn ongeveer vanaf 1955 succesvol behandelbaar. Vóór 1955 hadden kinderen
met een slokdarmafsluiting geen overlevingskansen. Bij navraag zullen ouders (en eventuele) overgrootouders
niet altijd zicht hebben op de aanleiding tot overlijden van een kindje/ familielid, geboren vóór 1955.
Indien ja: In welke familielijn komt de afwijking voor? Bijvoorbeeld: Moeder van vader / Vader van vader /
Vader van moeder / Moeder van moeder / Vader / Moeder Nicht van moeder / ........................ / Etc
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Waar worden uw gegevens bewaard?
Alle schriftelijke gegevens die u VOKS toevertrouwd worden bewaard in het
archief van VOKS. Dit archief bevindt zich bij de ledenadministratie van VOKS.

Wijzigen van gegevens

Indien uw gegevens wijzigen dan kunt u dat kenbaar maken via info@voks.nl

Kopieer deze aanmeldingsformulieren
We raden u aan deze aanmeldingsformulieren te kopiëren. Graag ontvangen wij van u het originele exemplaar.
Denkt u aan uw handtekening (toestemming) op pagina 3 en de machtiging voor afschrijven lidmaatschapgeld.

Tenslotte
VOKS behartigt de belangen van ouderen, en ouders / verzorgers van kinderen met een
slokdarmafsluiting. Indien u nu reeds ervaringen heeft die u graag wilt delen met VOKS
of opdat VOKS initiatieven kan nemen bepaalde situaties te waarderen c.q. te
verbeteren, laat het ons dan graag even weten.
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