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Wat is Vrijbit?

Op 24 juni 2008 werd de vereniging Vrijbit opgericht. Vrijbit is een burgerrechtenvereniging die zich
grensoverschrijdend inzet voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie.
Vrijbit is een onafhankelijke organisatie en bestaat uit louter vrijwilligers.
Vrijbit stelt zich ten doel om een centraal punt te vormen voor allen die bezorgd zijn over de
privacyschendingen en allen die daar actief tegen in verzet komen. Vrijbit wil als koepel te fungeren
voor mensen en groepen die vanuit allerlei verschillende achtergronden, gezindtes en situaties
informatie zoeken of inbrengen betreffende het inperken van de persoonlijke vrijheid of contact zoeken
met anderen. Door informatie beter toegankelijk te maken, en een netwerk te creëren van mensen die
zich op een of andere manier in ons land verzetten tegen de controledrift hoopt Vrijbit het verzet tegen
de afbraak van de burgerrechten op persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit te versterken. Vrijbit
wil helpen om de balans te herstellen tussen wat de overheid van de burgers verlangt, en de wens
van de burgers zelf. Vrijheid in de ruimste zin van het woord, voor iedere wereldburger, is daarbij de
leidraad.
Wil Vrijbit deze ambities waar kunnen maken dan zullen vele mensen en organisaties daar een
actieve bijdrage aan moeten leveren. Door lid te worden onderschrijft u de doelstellingen en kunt u
invloed uitoefenen op het beleid.
Lid worden?
Lidmaatschap kost minimaal € 10,00 per kalenderjaar. Lidmaatschap formulieren zijn af te halen op
ons kantoor, schriftelijk aan te vragen of via www.vrijbit.nl te downloaden.
U kunt gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden. Voorkeur verdiend wat ons betreft het
overmaken van de contributie op rekening van de Triodosbank nr. NL02TRIO0786722479 ten name
van Burgerrechtenvereniging Vrijbit te Utrecht onder vermelding van ‘contributie kalenderjaar….’.
Als u meer dan het lidmaatschapbedrag van 10 euro voor een jaar wilt overmaken vermeldt u dan
'contributie + donatie. Via de website kan ook betaald worden via Paypal en iDEAL. Ook contante
betaling blijft mogelijk.
Vrijbit is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende organisatie. Giften zijn
vanwege deze ANBI-status aftrekbaar van de Belasting.
Na het betalen van de contributie is het lidmaatschap compleet en is de achterban van de vereniging
weer verder uitgebreid. U krijgt na betaling een bevestiging en wordt zoveel mogelijk van alle
activiteiten op de hoogte gehouden.
U steunt daarmee niet alleen Vrijbit, maar ook uzelf!
In verband met de privacy wijzen wij u erop dat, de overheid op grond van de Wet Vorderen Gegevens sinds juni
2005 gerechtigd is om alle gegevens over iemand waar dan ook zijn vastgelegd op te vragen tenzij ze
uitdrukkelijk onder het beroepsgeheim vallen. Als u om die reden geen lid wordt maar ons toch wilt steunen dan
zouden we een ( jaarlijkse) donatie ten bedrage van het lidmaatschap zeer op prijs stellen

……………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Burgerrechtenvereniging Vrijbit:

Naam en voorletters
Of naam stichting/vereniging: ………………………………………………………………….

Adres: .…………………………………………………………………
Postcode, woonplaats: ……………………………………………………………….....
En/of e-mail: .………………………………………………………………....
Datum : .………………………………………………………………....
Handtekening: ………………………………………………………………….
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar Kruisweg 32,3513 CT, Utrecht
We heten u hartelijk welkom als nieuw lid.

