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AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP 

Lidmaatschap is één jaar op proef en wordt daarna automatisch verlengd. 

Drukletters 

 

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

Voornaam:     ......……………………………………………………………………. 

Straat  + Nr:   …………………………………………………………………………. 

Postcode + Plaats:    ………………..……………………………………………………….. 

Telefoon:    ………………………………………………………………………….   

Geboortedatum + Plaats:   ………………………………………………………………………. 

Beroep:   …………………………………………………………………………. 

In bezit van sportschutterslicentie zo ja nr.:   ………………………………………….. 

reed in het bezit van wapens (mod.4 of 9 )    Ja   /  Nee  …………………………. 

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………. 

E-mail adres:  …………………………………………………………………………. 
 Wenst u al uw correspondentie van LEDO via mail ontvangen? 

O     Ja ik wens alle communicatie per mail te ontvangen. Een papieren versie hoeft niet meer. 

O      Nee contacteer mij enkel via de post 

Reeds aangesloten familieleden: ................................................................ 

 

Bij te voegen een attest uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden + Pasfoto 

Ondertekende verzoekt om lidmaatschap en wordt voorgedragen door ………………………………… 

En verklaard zich akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en ons privacy-beleid. 
Privacyverklaring: beknopte versie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Lierse Schuttersgilde Ledo, Fortweg 

24, te 2500 Lier, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van 

uw inschrijving . Ledo zal deze gegevens tevens gebruiken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die eigen 

zijn aan een schietstand. LEDO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  Indien u niet wenst dat we uw gegevens 

verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op via ledo.lier@telenet.be.  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke 

gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.  Een meer uitgebreid 

overzicht van ons beleid op vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op https://www.ledo-lier.be 

 

Enkel een volledig ingevulde aanvraag wordt voorgedragen op de volgende bestuursvergadering. 

Datum van de aanvraag  + Handtekening 

mailto:ledo.lier@telenet.be
https://www.ledo-lier.be/

