
INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUW LID POWER-BIKERS VZW

Clubnummer 93

DATUM:   …... /……./20…..

Gelieve dit formulier (2 blz) volledig in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan 

Annelies Leemans (annelies@power-bikers.com)

(Formulier ook terug te vinden op www.power-bikers.com)

Naam

Voornaam

Voornaam op identiteitskaart

Adres

Postcode & Woonplaats

Geslacht     M  /  V             Nationaliteit:

Geboorteplaats

Geboortedatum

Telefoon

GSM

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Indien je gezinsleden mee aansluit; van hen hebben we onderstaande gegevens nodig:

Voornaam & naam gezinslid 1 M   /   V  

Geboortedatum Belg  /  Ned

Voornaam & naam gezinslid 2 M   /   V  

Geboortedatum Belg  /  Ned

Voornaam & naam gezinslid 3 M   /   V  

Geboortedatum Belg  /  Ned

Voornaam & naam gezinslid 4 M   /   V  

Geboortedatum Belg  /  Ned



Bijdrage lidmaatschap te storten op rekeningnummer BE79 8508 1284 4133 van 

WTC Power-Bikers vzw met mededeling "NIEUW LID + naam ".

1 persoon individueel 32+17= 49EUR

1 persoon + gezin 32+17= 49EUR (voorwaarde: officieel op zelfde adres gedomicilieerd)

2 personen + rest gezin 32+17+17=66EUR (voorwaarde: officieel op zelfde adres gedomicilieerd)

(32€ = voor VWB, 17€ = clublidgeld (enkel voor personen voor wie je clublidgeld betaalt kan je kledij kopen))

Door betaling van het lidgeld verklaart u zich akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement

en het sportief reglement van de club (terug te vinden in kaft Molenslop of op de website).

Ook verklaart u de privacyverklaring van de club op de website nagelezen te hebben en

akkoord te zijn dat deze gegevens als volgt worden gebruikt:

Handtekening:

Ik, ………………………………………………..……., ga akkoord dat het bestuur van WTC Power-

Bikers vzw bovenstaande verwerkingen uitvoert.

- Bijhouden van mijn persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 

geslacht, geboortedatum, nationaliteit, bankrekeningnummer) op dropbox (enkel toegankelijk voor 

bestuursleden van WTC Power-Bikers vzw)

- Bijhouden van gegevens (naam,voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, 

geboortedatum,nationaliteit) van inwonende gezinsleden (ook minderjarigen) indien deze ook bij de 

VWB zijn aangesloten

- Bijhouden van een clubklassement op website (naam, voornaam)

- Terugbetalingen kledij, fietsvakanties, inschrijvingen (bankrekeningnummer)

- Foto’s van wekelijkse gezamenlijke ritten, fietsvakanties of evenementen door onze club 

georganiseerd op de website, openbare Facebookgroep of Twitteraccount van de club plaatsen.


