
GOLFBILJART  ZUIDERKEMPEN  -  AARSCHOT   vzw

Vlaams Gewest  :  RPR  Antwerpen - Afd. Mechelen

  (BTW) Ondernemingsnummer : (BE) 0 447 360 436

www.gbzavzw.be

   Telefoon :  015 / 243 643 - 0475 / 59 80 68   

Maatschappelijke zetel / Secretariaat  :  Schrieksesteenweg 9,  2221   Booischot    

Bankrekening :  BE29 8508 2840 6064     BIC :  SPAABE22     E-mail : secretaris@gbzavzw.be  

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP

  Formulier duidelijk In te vullen door de verantwoordelijke van de club.

Naam + Voornaam :  Datum :  

Straat + Nr :  Telefoon :  

Postnr + Gemeente :   Gsm :  

Provincie :   E-mail :  

Geboortedatum :  Naam club :  

Deze speler zal aantreden in de : 

Vrijdagcompetitie  met ploegnummer (1) 

Zaterdagcompetitie  met ploegnummer (1) 

 (1) Ploegnummer invullen indien er 2 of meerdere ploegen aantreden in die competitie

Ik ondergetekende(2),   …....…….....……..…..………………………, verklaar 

 1. de statuten, reglementen en  bestuursbeslissingen van KBGB en GBZA vzw na te leven.

 2. het privacy beleid van KBGB en GBZA vzw gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

Handtekening nieuwe speler, Handtekening verantwoordelijke van de club,

 ENKEL IN TE VULLEN WANNEER HET NIEUWE LID MINDERJARIG IS.

 Te lezen en te ondertekenen door vader, moeder of voogd indien het nieuwe lid geen 16 jaar is.

 Ik verklaar dat mijn zoon/dochter mag aansluiten bij de hierboven vermelde club, en dat ik hem/haar bij iedere golfbiljart inrichting  

 waaraan hij/zij deelneemt zal vergezellen.

 Naam vader

Naam moeder

Naam voogd

BIJKOMENDE INLICHTINGEN:

Nieuwe aansluiting  Via D4 

 De aansluitingskosten zullen later aan de club worden aangerekend.

 Een aansluiting via D4 zal pas gebeuren nadat de betaling hiervan is uitgevoerd door 

 overschrijving op rekening GBZA vzw BE29 8508 2840 6064 met vermelding : de naam van de club en speler.

 Gelieve dit formulier door te mailen naar GBZAvzw - Ledenbeheer : jelle.lambrechts.cdo@gmail.com

 De gegevens van de speler zijn opgeslagen in een bestand bij KBGB vzw dat door de speler kan opgevraagd of gewijzigd worden

Handtekening

Handtekening

Handtekening


