Ansøgning om medlemskab

til Frivilligcenter Herning
Undertegnede forening/organisation ansøger om optagelse som medlem af
Frivilligcenter Herning og afgiver hermed samtykke til, at Frivilligcenter Herning
indhenter, behandler og videregiver nedenstående oplysninger om foreningen.
Foreningens formand bekræfter med sin underskrift at have gjort sig bekendt
med Frivilligcenter Hernings gældende vedtægter og ordensregler.

Frivilligcenter
Herning

Fredensgade 14
7400 Herning
Telefon 3157 5601
post@fcherning.dk
fcherning.dk

Kontingent 2019: 400 kr. pr. kalenderår.
Foreningens/organisationens navn:

Foreningens/organisationens CVR-nr.:

Foreningens/organisationens adresse / By:

Kontaktperson og telefonnr.:

Foreningens/organisationens mailadresse:

Foreningens hjemmeside:

* Formandens underskrift:

Dato:

Hvis foreningen har sin egen hjemmeside, linker vi til den på Frivilligcenter Hernings hjemmeside
(http://fcherning.dk/find), ellers henviser vi til ovenstående kontaktoplysninger.
For at vi bedst muligt kan servicere dig som medlem, beder vi dig afgive samtykke ved at sætte
kryds i boksene herunder:
Vi giver samtykke til, at Frivilligcenter Herning offentliggør ovenstående kontaktoplysninger på
frivilligcentrets hjemmeside (www.fcherning.dk/find).
Vi giver samtykke til, at Frivilligcenter Herning videregiver foreningens ovenstående oplysninger
til relevante samarbejdsparter, arbejdsgrupper og netværksmuligheder.
Formand:

Navn og efternavn:

Adresse / By:

Tlf.nr.:

Mailadresse:

Regninger ønskes sendt til:    Formand     Kasserer
Kasserer:

Navn og efternavn:

Adresse / By:

Tlf.nr.:

Mailadresse:

»Print den udfyldte ansøgning ud, scan den *underskrevne ansøgning ind og send
den sammen med foreningens godkendte vedtægter til post@fcherning.dk«
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Ansøgning om medlemskab
Bestyrelsesmedlemmer / fornavn og efternavn:

Uddrag af Frivilligcenter Hernings vedtægter:
»§ 2

FORMÅL

§ 2.1	Frivilligcenter Herning har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet
lokalt i Herning Kommune.
	Frivilligcenter Herning skaber rammer for deltagelse og fællesskaber i frivilligt socialt arbejde og foreningsliv
og andre frivillige initiativer, som har et socialt sigte.
§ 3 MEDLEMSKAB
§ 3.1	Som medlemmer kan optages frivillige foreninger, organisationer, projekter, netværk og
grupper, som driver eller ønsker at drive frivilligt arbejde og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og
formål.
Medlemmerne må ikke drive yderliggående politisk eller sekterisk religiøst virksomhed.
§ 3.2	Alle kan optages som støttemedlemmer, f.eks. enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder.
§ 3.3 Optagelse af medlemmer godkendes af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning.
§ 3.4	En medlemsforening kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis medlemsforeningen ikke overholder Frivilligcenter
Hernings vedtægter.«

De mange fordele ved at være medlem af Frivilligcenter Herning:
Som medlem af Frivilligcenter Herning bliver jeres forening/organisation en del af et lokalt netværk af næsten 90
foreninger. I får medindflydelse og stemmeret ved generalforsamlingen og har dermed medindflydelse på, hvad
Frivilligcenter Herning særligt skal arbejde med, og hvilke fokusområder vi skal have på det sociale frivillige område. Ud over at være en del af et netværk, der støtter og samarbejder, kan du/I få sparring og støtte til f.eks. rekruttering af frivillige, projektudvikling og synliggørelse af jeres forening. Vi tilbyder kurser og inviterer til møder, hvor vi
opfordrer til samarbejde på tværs. Vi udsender Nyhedsbrev og Lokalenyt på mail til brugerne af vores lokaler.
Vi tilbyder alle foreninger en kopikonto eller køb af kopier, samt mulighed for at benytte vores to større og fire
mindre mødelokaler og booke teknisk udstyr såsom projektor, mobile teleslynger (halsslynger) og lydanlæg ved
arrangementer i frivilligcentret. Jf. Frivilligcenter Hernings ordensregler for opretholdelse af et velfungerende fælles
lokalemiljø.

Privatlivspolitik
Medlemsoplysninger i denne ansøgning benytter vi til at servicere dig som medlem og til at optimere vores arbejdsgange.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan tilbagekalde dit samtykke. Henvendelse herom kan ske til: post@fcherning.dk.

Periode for opbevaring:

Ved medlemsforeningens skriftlige udmeldelse sletter den dataansvarlige alle kontaktoplysninger, vi måtte have liggende, hvad
angår kontraktligt medlemskab. Hvis foreningen nedlægges, sletter vi alle oplysninger.

»Print den udfyldte ansøgning ud, scan den *underskrevne ansøgning ind og send
den sammen med foreningens godkendte vedtægter til post@fcherning.dk«
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