
Inschrijvingsstrookje Chiro St-Anneke 2020-2021 (1 per kind) 
€20 (waarvan €12 voor de verzekering) 
 
Naam en voornaam kind: 
Geboortedatum: / / Geslacht:  
E-mailadres (ouder/voogd/eigen*) + eigenaar (mama/papa/…):  
Telefoonnummer (ouder/voogd/eigen*) + eigenaar (mama/papa/…): 

*vanaf Keti’s liefst eigen e-mailadres en telefoonnummer 
Adres: 
 

De GDPR (General Data Protection Regulation) is een Europese wetgeving die vanaf 25 mei 2018 de 
Belgische privacywetgeving aanvult. De wetgeving dient om je persoonsgegevens te beschermen. 
Verenigingen, organisaties, waaronder alle Chirogroepen, moeten zich houden aan deze nieuwe wetgeving. 
 

Hierbij vragen wij u om al dan niet te bevestigen dat u akkoord gaat dat de Chiro uw gegevens bijhoudt 
(adres, medische fiches ...) en dat onze Chiro foto’s van uw kind op onze openbare sociale media 
pagina’s mag plaatsen. 
 
Ik ga Akkoord / Niet akkoord dat de Chiro de gegevens van mijn kind bijhoudt. 
Ik ga Akkoord / Niet akkoord dat Chiro St.-Anneke foto’s van mijn kind op haar openbare sociale media 
mag plaatsen. 
Ik ga Akkoord/ Niet akkoord dat ik aan de mailinglijst van Chiro St.-Anneke word toegevoegd. 
(Als u niets invult, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent) 
 
Het lidgeld (€20) dient te worden overgeschreven naar BE24 7341 9805 7538  (Chiro St-Anneke) met 
vermelding naam + voornaam + inschrijving 2020-2021 
Te betalen voor 31 oktober 
De inschrijving en verzekering zijn pas in orde na ontvangst van betaling.  
Handtekening + naam ouder/voogd:  

 
!! Nieuwe leden moeten ook medische fiche invullen !! 
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