
 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
STEUNENDE LEDEN ‘ALPHA’ 

 
 
Volledig ingevuld (IN BLOKLETTERS) toe te sturen aan het ledensecretariaat  
t.a.v. Philip Verstraeten, Rijstraat 5A te 9451 Kerksken 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

NAAM:   ………..............………………………………    M / V (2)     VOORNAAM:   ………………..………….. 

STRAAT:   ………………………………………………………………...……………………................................ 

POSTNUMMER:   ……………           GEMEENTE:   …...………………………………......……………………. 

TELEFOONNUMMER (3) :   ………………………            GSM (3) :   ...............................................................  

EMAIL:   ………………………………………………………………………………………………..................….. 

GEBOORTEDATUM:   ...…/……/……...         GEBOORTEPLAATS:   …………………………..........…….… 

NATIONALITEIT: ……………………….. 

 
wenst zich in te schrijven als ‘steunend lid’ van de club ‘Duikschool Alpha’. 
 
Dit steunlidmaatschap verleent géén toegang tot het zwembad, laat géén deelname aan de sportieve 
activiteiten van de club toe en omvat dus géén BA of ongevallenverzekering. 
 
Anderzijds verkrijgt het lid wel het recht deel te nemen aan alle extra-sportieve activiteiten van de club, voor 
zoverre die toegankelijk worden gesteld voor alle leden.  Deze deelname kan gebeuren aan dezelfde 
voorwaarden als deze die aan de actieve leden worden gesteld. 
 
MUTUALITEIT : 
 
Wenst u een attest voor tussenkomst lidgeld sportclub door ziekenfonds?  JA / NEE (2)  
 
Indien gewenst : NAAM EN REGIO ZIEKENFONDS : ...................................................................... 
 
Toestemming verwerking gegevens 
 
Duikschool Alpha vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  Wij 
houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR) van 25 mei 2018. 
 
Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaart u uitdrukkelijk toestemming te 
verlenen voor de verwerking en bewaring van uw gegevens, onder de modaliteiten zoals beschreven in onze 
“Privacy Verklaring”.   
 
U kan de integrale tekst terugvinden op onze website in menu item :  Onze Club > Topic Privacy AGV/GDPR  
 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bepalingen in Statuten en Reglement van Inwendige Orde (7) van 
Duikschool Alpha en deze te aanvaarden. 
 
 
 
Ondertekend op : ..…./….../….…… 
 
Handtekening van het lid :  .……………………………………………… 
 
 
 
 

 
 
(2) Schrappen wat niet past 
(3) Alleen nummers vermelden die mogen opgenomen worden in de mailing lijst en dus medegedeeld worden aan de leden 
(7) Statuten en Reglement op verzoek te verkrijgen op het secretariaat 

https://alpha-duikschool.be/images/_system/attachments/GDPR/4%20Privacy-verklaring_full.pdf

