BESTANDNUMMER : ……….. / ...... / ……………. / …………..

KONINKLIJKE EN MENSELIEVENDE VERENIGING DER
DRAGERS VAN ERETEKENS EN MEDAILLES VAN BELGIË
VOOR DADEN VAN MOED, VAN ZELFOPOFFERING EN VAN MENSLIEVENDEHEID

Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning
En het Erevooreitterschap van de Heer Burgemeester van Brussel

VADERLANDSE VERENIGING
Vereniging zonder winsgevend doel

Gesticht te Brussel op 3 december 1865 – Koninklijke erkend op 2 juli 1883.
Identificatienummer : 515/53 Brussel – Nationaal Nummer : 408696434
Hoofdkantoor : Astridpad 5 à 8540 Deerlijk, gerechtelijk arrondissement Kortrijk

Provinciaal / Regionaal : ……………………………………

LIDMAATSCHAP FORMULIER

Brevetten om te schrijven in : Nederlands – Frans
De kandidaat wordt voorgesteld door 2 Peters die zich borg stellen (naam, voornaam en registratienummer)
1.

…………………………………………………….. Registratienummer : …………………...

2.

……………………………………………………...Registratienummer : ……………………

KANDIDAAT

Naam en voornaam ...………………………………………………………………………………….
Plaats en datum van geboorte : ……………………………………………………………………….
Adres : ……………………………………………………………….Postcode : …………………….
Plaats : ……………………………………………. Rijksregisternr : ………………………………
E-Mailadres : ……………………………………………. @ ……………………………………….
Patriottische, filantropische,
humanitaire of devotionele
geschiedenis.

Officiële of
regeringsonderscheidingen
verkregen

Nummers en datums van brevetten
(Voeg tenminste een kopie van een
brevet toe)

(Vervolg op een bijgevoegd blad indien nodig)

Ik bevestig dat deze verklaring oprecht en waar is, dat mijn gedrag voorbeeldig is en vrij van enig
verwijt. In beloof dat ik dit blijf volhouden en teken.
Naam en voornaam ; ……………………………..
Te …………………….. …… op …………………….

Vervolg op keerzijde

……………………………….
Handtekening

In te vullen door de kandidaat.

Tel ………………………………………… GSM ……………………………………

Bescherming van uw privacy
Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27.4.2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens
Door het onderstaande vakje aan te vinken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw
persoonlijke gegevens door de vzw " Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens
en Medailles van België " voor het volgende doel:
Verzending van het lidmaatschapsformulier naar het nationale hoofdkantoor, verzending van publicaties
en uitnodigingen voor de evenementen dat deze afkomstig zijn van het nationale en / of provinciale (of
regionale) hoofdkantoor waar u bent aangesloten.
De verwerking van de bovengenoemde persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Uw persoonlijke gegevens worden
ook opgenomen in de bestanden van de non-profitorganisatie " Koninklijke en Menslievende Vereniging
der Dragers van Eretekens en Medailles van België" alleen van de provinciale of regionale waar u bent
aangesloten.
In overeenstemming met de bovengenoemde verordening hebt u recht op toegang tot persoonlijke
gegevens die u aangaan, u kunt ook de correctie van deze gegevens of het wissen ervan verkrijgen. U
kunt ook bezwaar maken tegen het commerciële gebruik van uw persoonlijke gegevens. In
overeenstemming met de voorschriften, hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde en
zonder rechtvaardiging in te trekken. (Per post gericht aan de heer MAES Rudy – Nationaal voorzitter
– Astridpad 5 – 8540 Deerlijk)
Toestemming ... (Vereist voor lidmaatschap)
Ik, de ondergetekende ............................................................................................................ (naam en voornaam)
Woonachtig op .................................................................................................................................. (Volledig adres)
Machtigt de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles
van België voor Handelingen van Moed, Toewijding en Menselijkheid om mijn persoonlijke
gegevens te bewaren en om de foto's genomen tijdens de vereniging activiteiten gebruiken
en te bewaren voor het verzenden van brieven, publicaties, informatie van het nationale,
provinciale of regionale comité van de voornoemd bedrijf waartoe ik behoor.
Ik weet dat ik het recht heb om mijn gegevens te laten wijzigen en / of deze machtiging op
elk moment in te trekken zonder me te hoeven verantwoorden.
Gedaan te ........................................., De ..................................
(Handtekening) ...................................................
TOELATING :
Effectief – Aangesloten – Steun
Op

VISA Provinciaal Comité

Régionaal

……………………………

Cotisatie : …….€ - Dossier :…… €

VISA NATIONAAL

Voorzitter

Penningmeester
STEMPEL

kanselier
NB: volg de instructies
nauwkeurig. Dankjewel !

