INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP SGP

PLAATSELIJKE KIESVERENIGING

Dirksland

ONDERGETEKENDE,

Lidnummer:

vult SGP-partijbureau in

Titulatuur:

m/v

Telefoon privé:
Telefoon werk:

Voornaam:

Mobiele telefoon:

Voorletter(s):

E-mailadres privé:

Achternaam:

E-mailadres werk:

Adres:

Hoogstgenoten
opleiding:

Postcode:

Kerkgenootschap:

Woonplaats:
Geboortedatum:

Digitale nieuwsbrief:

VERKLAART:
1.

lid te worden van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP te Dirksland en mitsdien van de landelijke partij SGP;

2.

van de statuten (en het huishoudelijk reglement) van de plaatselijke kiesvereniging kennis te hebben genomen en de in
artikel 2 van die statuten omschreven grondslag (waaronder de verwijzing naar het Program van Beginselen) en het in
artikel 3 van die statuten bepaalde doel te onderschrijven;

3.

kennis te hebben genomen van het feit dat de statuten van de Vereniging SGP, het Algemeen Reglement en het
Program van Beginselen die te raadplegen zijn, onder meer via de website van de partij (www.sgp.nl);

4.

de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie te voldoen;

5.

in te stemmen met het (doen) verwerken van bovenvermelde persoonsgegevens voor doeleinden die de doelstellingen
van de partij rechtstreeks of middellijk bevorderen, zulks naar het oordeel van het Hoofdbestuur van de SGP en
overeenkomstig hetgeen is bepaald in de desbetreffende door het Hoofdbestuur vastgestelde leidraad verwerking
persoonsgegevens (eveneens te raadplegen via de website www.sgp.nl).

Plaats:

U kunt dit formulier opsturen naar:

Datum:
Handtekening:

sgpgo.nl/dirksland

Secretariaat SGP PKV Dirksland
Bachplantsoen 7
3247 EH Dirksland

Waarom worden onderstaande
vragen aan u gesteld?
Het komt regelmatig voor dat SGPpolitici uit uw eigen gemeente of
beleidsmedewerkers van de Tweede
Kamerfractie over een onderwerp of
wetsvoorstel iets (betrekkelijk snel) willen
weten. Vaak omdat een
SGP-vertegenwoordiger tegen een probleem
oploopt en naar werkbare
oplossingsmogelijkheden zoekt. Door
gegevens over uw opleiding en

deskundigheid te registreren, kan de
partij u in zo’n geval veel gemakkelijker
vinden. Het uiteindelijke doel is dat de
SGP principiële en praktische standpunten
naar voren brengt en geloofwaardige
oplossingen voor maatschappelijke
problemen aandraagt.
Het invullen van het formulier
verplicht u tot niets. Mocht u in de
toekomst worden benaderd met een
concreet verzoek om informatie, dan

staat het u vrij daar wel of niet op in te gaan.
Uiteraard worden uw persoonlijke gegevens
niet aan derden verstrekt. Wel worden de
gegevens m.b.t. naam, adres en woonplaats
gebruikt voor partijinterne doeleinden en
kunnen die - alleen na toestemming van het
Hoofdbestuur - worden verstrekt aan
partijexterne organisaties voor
(wetenschappelijk) onderzoek met een
politieke strekking, al dan niet in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

OPLEIDINGSRICHTING
Welke categorie past het beste bij de door u gevolgde opleiding?
theologie/godsdienst

secretarieel, administratief

maatschappelijk werk, hulpverlening

filosofie

vervoer, zee- en luchtvaart, logistiek

sociologie, samenleving

rechten, juridische opleiding

personeel en arbeid

wiskunde, statistiek

geschiedenis

agrarische opleiding

milieu, natuur, aarde, leefomgeving

cultuur, kunst, taal en letterkunde

biologie, laboratoriumonderzoek

natuur- en sterrenkunde

communicatie, journalistiek

gezondheid, geneeskunde en voeding

chemie, scheikunde

algemene economie, econometrie

psychologie, menselijk gedrag

informatica, ICT

bedrijfseconomie, accountancy

onderwijs, opvoeding,

techniek, bouwkunde,

commerciële opleiding

lerarenopleiding, pabo

overige technische opleidingen

bedrijfskunde, management

bestuurskunde, politicologie

BELEIDSTERREIN
Over welke thema’s zou u de SGP kunnen en willen adviseren?
justitie, advocatuur, notariaat

ouderenzorg

financiële sector, verzekeringen,

grondrechten, christenvervolging

jeugdzorg en welzijnsbeleid

pensioenen

politie en interne veiligheid

gezinsbeleid, huwelijk en echtscheiding

belastingen, subsidies

binnenlandse zaken

vrijwilligerswerk, mantelzorg

Nederlandse taal

provinciaal beleid

sport en vrije tijd

cultuur, kunst, musea, monumentenzorg

gemeentelijk beleid

volkshuisvesting, woningmarkt

recreatie, toerisme

staatsrecht/ parlementaire geschiedenis

ruimtelijke ordening

buitenlandse zaken

asiel- en vluchtelingenbeleid,

milieu- en natuurbeheer, klimaatbeleid

defensie, externe veiligheid

integratiebeleid

waterbeleid, waterkeringen

ontwikkelingssamenwerking,

landbouw, bosbouw

energiebeleid

bestrijding armoede

veehouderij, veegeneeskunde

verkeer en vervoer

Europese Unie

visserij

basis- en voortgezet onderwijs

Israël / Midden-Oostenbeleid

voedselveiligheid

hoger en academisch onderwijs

godsdienst, kerkelijke aangelegenheden

gezondheidszorg

sociaal-economische zaken

ethische kwesties (incl. medische)

gehandicaptenzorg

bedrijfsleven, detailhandel

voorlichting, PR, communicatie

Uw werkkring/functie:
Eventuele opmerkingen:

sgpgo.nl/dirksland

