Vereniging van Schotenhof v.z.w.
Belangenvereniging gesticht in 1931
Nachtegalenlei 50
2900 SCHOTEN
www.verenigingvanschotenhof.be
Schoten, postdatum
Geachte heer, geachte mevrouw
Betreft: uw lidmaatschap van onze Vereniging.
Wij danken u voor uw interesse voor de Vereniging van Schotenhof.
Voor de verdere administratieve afwikkeling verzoeken wij u om uw persoonsgegevens hieronder in te
vullen en ons dit document gedateerd en ondertekend terug te bezorgen via email naar
vereniging.schotenhof@skynet.be of per post naar het adres hierboven vermeld.
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 35 per gezin. Gelieve dit bedrag over te schrijven op de
rekening BE26 3200 3244 2429 van de Vereniging van Schotenhof vzw, Nachtegalenlei 50 te Schoten.
Zoals onze statuten dat bepalen, zullen wij uw kandidatuur ter bekrachtiging voorleggen aan onze
eerstvolgende Algemene Vergadering.
Meer informatie over onze doelstellingen, onze werking en evenementen leest u op onze site
www.verenigingvanschotenhof.be

Naam en voornaam
Naam en voornaam partner
Adres
Telefoonnummer (s)
e-mail adres
e-mail adres partner
Ondergetekenden gaan ermee akkoord dat de Vereniging van Schotenhof hun persoonsgegevens,
zoals hierboven vermeld, verwerkt voor bovenvermelde doeleinden en hen contacteert via post, e-mail,
SMS of anderszins.

Datum :

Uw handtekening

Handtekening partner

De Vereniging van Schotenhof vzw gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de realisatie van
haar doelstellingen zoals beschreven in de statuten, meer bepaald de verdediging van de belangen van
de inwoners van Schotenhof, Koningshof, Schijndal en Berkenrode en voor de organisatie van socioculturele activiteiten.
U kan uw eigen persoonsgegevens kosteloos en zonder enige motivatie raadplegen en zo nodig om
een correctie of de schrapping ervan vragen.
Hiertoe kunt u contact opnemen met het bestuur van onze vereniging:
• per eenvoudige brief naar Vereniging van Schotenhof, Nachtegalenlei 50 te 2900 Schoten of
• via e-mail naar vereniging.schotenhof@skynet.be.
Meer informatie over onze Privacyverklaring vindt u op www.verenigingvanschotenhof.be.
Wij heten u van harte welkom in de Vereniging van Schotenhof.
Namens het bestuur,
Min De De Dycker
Voorzitter
Bankrekening BE26 3200 3244 2429
Tel. 03.658.58.00
Ondernemingsnummer 410637721
e-mail : vereniging.schotenhof@skynet.be
De Vereniging van Schotenhof is niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke, lichamelijke of materiële schade
opgelopen door haar leden en/of door derden n.a.v. hun deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.

