
 

 

Aanmeldformulier  

Burgerberaad Zorg Zeeland 

 

 

Fijn dat je je aanmeldt voor het Burgerberaad Zorg Zeeland! 

Meld je uiterlijk 1 februari 2023 aan. 

Vul dit aanmeldformulier in en stuur het op.  

Gebruik hiervoor de meegestuurde antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig.  

 

Online aanmelden kan ook. Scan de QR-code of ga naar 

www.denkmeezorgzeeland.nl/aanmelden 

 

1. Mijn voor- en achternaam 

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

 2. Mijn leeftijd 

O 16 tot 24 jaar  

O 25 tot 44 jaar  

O 45 tot 64 jaar  

O 65 jaar en ouder 

O dat zeg ik liever niet 

3. Ik meld me aan omdat ik...  

O een uitnodiging van mijn gemeente heb ontvangen 

O werk in de zorg, welzijn of het onderwijs  

O ambtenaar of politicus ben  

O graag mee wil doen. Ik heb geen persoonlijke uitnodiging ontvangen 

4. Ik ben...  

O man  

O vrouw  

O dat zeg ik liever niet 

5. Ik woon in deze gemeente 

O Borsele  

O Goes  

O Hulst  

O Kapelle  

O Middelburg  

O Noord-Beveland  

O Reimerswaal  

O Schouwen-Duiveland  

O Sluis  

O Terneuzen  

O Tholen  

O Veere  

O Vlissingen 

 

6. Mijn adres is  

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

http://www.denkmeezorgzeeland.nl/aanmelden


 

 

7. Mijn telefoonnummer is 

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

8. Mijn e-mailadres is 

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

O Ik heb geen e-mailadres. Ik ontvang graag berichten over mijn aanmelding en het burgerberaad 

per post.  

9. Een of beiden van mijn ouders heeft een niet-Westerse nationaliteit? 

O ja  

O nee  

O dat zeg ik liever niet 

10. Mijn gevolgde opleiding is (Kies het hoogst behaalde niveau) 

O Basisonderwijs Vmbo (mavo)  

O Havo, vwo, mbo  

O Hbo, wo bachelor  

O Wo, master, doctor 

O dat zeg ik liever niet 

11. Opmerkingen 

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

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

 

Door dit formulier op te sturen geef ik aan dat ik akkoord ben dat mijn persoonsgegevens worden 

verwerkt volgens de privacyverklaring. 

De privacyverklaring kan worden geraadpleegd op www.denkmeezorgzeeland.nl of opgevraagd via   

0113-203 200. 

 

Wat doen wij met je gegevens? 

Wij gebruiken je gegevens uit dit formulier om je aan te melden voor het Burgerberaad Zorg Zeeland, en 

je te voorzien van de juiste informatie rondom het Burgerberaad Zorg Zeeland. Je gegevens worden 

verwerkt door Zorgbelang Brabant|Zeeland in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie. 

 

Bewaren van je gegevens 

Je kunt je toestemming voor het bewaren van gegevens ieder moment intrekken door een e-mail te 

sturen aan info@zorgbelang-brabant.nl. 

http://www.denkmeezorgzeeland.nl/

