
Ja, ik word lid van Plaatselijk Belang Ankum e.o. 

Voorletters:  …………………………………………………………  O Man    O Vrouw 

Achternaam:  ………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ……………..……  Woonplaats:   …………………………….…………………….. 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………… 
(op dit adres ontvangt u onze nieuwsbrieven) 

Telefoonnummer thuis  ……………………………………………………………… 

Mobiele telefoonnummer: ……………………………………………………………… 
(s.v.p. invullen als u deel wilt nemen aan de  whats app groep ‘Veilig Ankum’ 

Geboortedatum: ………………………………………………………........ 

Naam partner:  …………………………………………………………….. 
(indien van toepassing) 

Geboortedatum partner: ……………………………………………………………… 
(indien van toepassing) 

O Ja, ik wil deelnemen aan de whats app groep ‘Veilig Ankum’ en ga akkoord met de regels die daarvoor gelden. 

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 

Plaatselijk Belang Ankum e.o. 

p/a Hessenweg 1 

7722 PH  Dalfsen 

Incassant ID: NL19ZZZ400608120000 

Ik geef Plaatselijk Belang  Ankum e.o. toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank 

om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegen contributie en mijn bank om doorlopend een bedrag van 

mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Plaatselijk Belang Ankum e.o.* 

IBAN:   …………………………………………………………………. 

Naam rekeninghouder: …………………………………………………………………. 

Plaats en datum:  …………………………………………………………………. 

Handtekening:  ………………………………………………………………….. 

*Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.



Beste inwoner van Ankum en omgeving, 

Graag willen wij ons aan u voorstellen. 

Plaatselijk Belang Ankum e.o. is een vereniging, die zich inzet voor de bewoners en bedrijven van Ankum 
en omgeving. Wij behartigen de belangen van de gemeenschap op het gebied van wonen, werken, verkeer 
en sociale omgang. Onze kerntaken zijn: vergaderen met allerlei instanties en het organiseren van 
bijeenkomsten, lezingen en sociale evenementen. 

Daarnaast beheren we de buurt whats app groep ‘Veilig Ankum’. Hieraan kunt u deelnemen als u lid bent 
van Plaatselijk Belang Ankum e.o. en als u akkoord gaat met de regels op de achterzijde van deze brief. 

Een greep uit de onderwerpen, waarmee we ons de afgelopen jaren hebben beziggehouden: veiligheid, 
verkeersveiligheid (en specifiek de N340), glasvezelaanleg, onderhoud van wegen en bermen, vliegroutes 
Lelystad Airport, voorkeursrecht Gemeente op 89 percelen i.v.m. toekomstige woningbouw. 

De activiteiten de we organiseren zijn divers en voor elk wat wils, zoals een toneelavond, het paasvuur, een 
kinderspeelmiddag, een beachvolleybaltoernooi, een fietstocht en een schiet- en sjoelavond. 

De contributie voor het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Ankum e.o. bedraagt slechts € 6,50 per jaar en 
wordt aan het eind van het jaar automatische geïncasseerd. 

Graag willen natuurlijk dat zoveel mogelijk bewoners van Ankum en omgeving lid zijn van onze vereniging 
om met ons mee te denken bij de thema’s die spelen in en om Ankum en bij het organiseren van (nieuwe) 
activiteiten. 

Aanmelden kan door het bijgaande aanmeldformulier in te vullen en te retourneren. U kunt zich dan ook 
meteen aanmelden voor de whats app groep ‘Veilig Ankum’. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar 
plbelangankum@live.nl of versturen naar onderstaand adres. 

Secretariaat Plaatselijk Belang Ankum e.o. 

Gerlinde Hartkamp-Massier, Hessenweg 1, 7722 PH Dalfsen 

tel.nr.: 0529-427290 

e-mail: plbelangankum@live.nl 

website: www.pbankum.nl 

mailto:plbelangankum@live.nl
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Secretariaat Plaatselijk Belang Ankum e.o. 

Gerlinde Hartkamp-Massier, Hessenweg 1, 7722 PH Dalfsen  

tel.nr.: 0529-427290 

e-mail: plbelangankum@live.nl 

website: www.pbankum.nl 

 

 

Regels whats app groep 

• Wanneer u een verdachte persoon of situatie ziet, bel dan eerst zelf de politie via 112 of 0900-8844. De 
meldkamer zal dan de dienstdoende agenten aansturen. Vervolgens pas de situatie melden in de app. 
Geef in de app aan dat u de meldkamer gebeld hebt, zodat niet iedereen dit doet. 

• Houd de berichtgeving kort en duidelijk. Maak geen lange verhalen, want dan gaat er misschien kostbare 
tijd verloren 

• De buurt-WhatsApp alleen gebruiken bij verdachte situaties / onraad / heterdaad, ect. 

• Blijf opletten. Ga niet met z'n allen naar buiten om te zoeken, want dan kunnen er sporen verloren gaan, 
als er eventueel met een politiehond gezocht moet gaan worden. Tevens lopen er dan veel mensen op 
straat en dan is het zoeken lastiger voor de politie 

• Probeer de verdachte personen in de gaten te houden en geef loop- of rijrichting door aan de meldkamer 

• Bij verlies of diefstal van de telefoon of wijziging van telefoonnummer dit doorgeven aan de beheerder 
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