Schutterij HH. Marcellinus & Petrus Geleen

Ere-Kolonel: Pastoor R.Kanke

Ere-Commandant: Burgemeester H.Verheijen

Beschermheer: Mr W.H.M. Poeth

Aanmeldingsformulier
Secretariaat
Jeroen Baetsen
van Itersonstraat 42
6166 XG Geleen
jeroenbaetsen@gmail.com
tel. 06 21445766
Voeg 1 recente
pasfoto van jezelf toe (mag digitaal)

Naam

:

Voornamen

:

Geboorteplaats en datum

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Tel.nr.

:

E-mail adres

: _______________________________________________

Datum ontvangst
secretariaat (in te
vullen door secretaris)

Ben je lid van andere verenigingen? Zo ja, wat is je functie binnen deze vereniging(en) en hoelang ben je reeds lid
van deze vereniging(en)?
Vereniging:
Functie:
Lid sinds:

Aan welke onderdelen wens je binnen de schutterij deel te nemen?
Drumband
Klaroenkorps
Exercitie
Schieten
Vertel in een paar woorden waarom je interesse hebt om lid te worden van onze schutterij:

De contributie bedraagt € 5,00 per maand.
Leden onder 16 jaar en aspirant-leden zijn vrij van contributie. Na acceptatie door het bestuur, wordt kandidaat-lid
aspirant-lid. Na acceptatie wordt door het bestuur beslist of, en wanneer, aspirant-lid lid kan worden van de schutterij.

Privacy-beleid:
Biomaterial: Via onze website en social-media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze
schutterij. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
☐ Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.
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Schutterij HH. Marcellinus & Petrus Geleen

Ere-Kolonel: Pastoor R.Kanke

Ere-Commandant: Burgemeester H.Verheijen

Beschermheer: Mr W.H.M. Poeth

Je gegevens worden door onze schutterij met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het
lidmaatschap registreren we in onze online administratie, de administratieve applicatie van Schutterij HH. Marcellinus en Petrus
Geleen. Hierop is de privacy wetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.schutterij-geleen/privacy vind je het Privacy
Statement van de schutterij. Je hebt via onze online applicatie (www.schutterij-geleen.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.

Handtekening kandidaat-lid:

voor minderjarige:
handtekening ouder/voogd

Datum:

Het kandidaat-lid ontvangt zo spoedig mogelijk (na acceptatie door het bestuur) het infoboekje van onze schutterij met alle
belangrijke gegevens
Voor meer informatie omtrent onze schutterij kan je terecht bij onze secretaris of via onze internet-pagina: www.schutterij-geleen.nl
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