
Schuttersgilde St. Switbertus 
Verenigingsgebouw: De Swite 

Hendrik Leemreizestraat 2 
7131 ZT Lichtenvoorde 

Telefoon: 0544 – 374 445 

  z.o.z. 

 

 

NIEUW LID /  AFMELDING LID / MUTATIE  LID 
 
Het betreft: O Nieuw lid O Afmelding lid     O  Mutatie bestaand lid (Naar andere categorie) 
  
 
Naam en Voorl. ……. …………………..…………, ……………..…     Roepnaam: …..................   m / v 
 
Straat en huisnummer:  ...…………………………………………………………………………….…...... 
 
Postcode en Woonplaats:  ………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: ……………………………………. E-mail…………………........................................ 
 
Telefoonnummer: ………………………………….. Mobiel: ……………………………………............ 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Schuttersgilde St. Switbertus te Lichtenvoorde om het lidmaatschapsgeld af te schrijven van 
onderstaand bank- c.q. girorekeningnummer te weten: 
 
Banknummer / girorekeningnummer:  …………………………………………………………………….. 
 

Ik ga akkoord met tussentijdse wijzigingen zoals vastgelegd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. 
Bankincasso’s kunnen door ondergetekende binnen 30 dagen herroepen worden.  
De gezamenlijke banken staan hiervoor garant. 
Alleen schriftelijke, ondertekende aanmeldingen en mutaties worden in behandeling genomen. 
Mutaties zijn mogelijk na overleg met instructeur en / of dirigent en afhankelijk van beschikbaarheid en 
mogelijkheden. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor één kalenderjaar  en wordt daarna telkens 
stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzegging dient te geschieden voor het einde van het kalenderjaar. 
 
Onder welke categorie valt u:?  (Bij mutatie: Oude cat(egorie) doorstrepen / Nieuwe cat. aankruisen) 
O boogsporter   
O minirettes  O majorettes  O jeugdmajorettes  
O kopersectie  O kopersectie + muziekschool (of opleiding door Switbertus instructeur) 
O slagwerkers  O slagwerkers + muziekschool (of opleiding door Switbertus instructeur) 
O vendeliers   
O kermisschutter  
O Lid Niet Actief        (LNA, u betaalt alleen  lidmaatschapsgeld ad € 20,00 per jaar)  
 

O overig:  …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ondergetekende verklaart tevens door ondertekening van dit formulier akkoord te gaan met het privacy 
beleid van Schuttersgilde St. Switbertus en de toestemming te geven voor gebruik van de gegevens zoals 
vermeld op de achterzijde van dit formulier. 
 
Datum…………………………………….   Handtekening ……………………………………………… 
      (voor leden tot 18 jaar door ouder/verzorger)  
 

======================================================================== 
Onderstaande in te vullen door de penningmeester: 
 
Wijk: …………………………. ……. Categorie………………….. Bedragcode: ……………….                         
 
Ingevuld door:……………………… Instrument:…………………   Datum: …………………….. 
 
 



Schuttersgilde St. Switbertus 
Verenigingsgebouw: De Swite 

Hendrik Leemreizestraat 2 
7131 ZT Lichtenvoorde 

Telefoon: 0544 – 374 445 

  z.o.z. 

 

 
 
Geacht lid,  

 
 

Schutterij St. Switbertus te Lichtenvoorde heeft in haar administratie persoonlijke gegevens van u of 
(één van) uw kinderen opgeslagen. 
 
Schutterij St. Switbertus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de 
Privacy verklaring op onze website (www.st-switbertus.nl) kunt u lezen hoe wij omgaan met uw 
gegevens. 
Om uw gegevens op de daar beschreven manier te mogen gebruiken hebben wij uw toestemming nodig. 
Als u ons deze toestemming wilt geven, vragen wij u deze brief te ondertekenen en in te leveren bij één 
van de bestuursleden. 
 De gegevens die wij van u verzamelen zij de volgende: 
  Titel       Geboortedatum 
  Naam       Inschrijfdatum 
  Voorletters     Opzegdatum 
  Voornaam     Telefoonnummer 
  Adres      E mail adres 
  Postcode     Lid van afdeling 
  Woonplaats     Bankrekeningnummer 
  
Daarnaast ontstaan in de loop van een lidmaatschap (mogelijk) de volgende gegevens: 
Deelname aan overlegsituaties 
Foto’s van deelname aan verenigingsactiviteiten 
Video’s van deelname aan verenigingsactiviteiten 
Vermelding van persoonsgegevens zoals naam of foto in persberichten 
Informatie over vervulling van functies binnen de vereniging 
 
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
Daarbij nemen we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 
Daarom vragen wij u hier te verklaren dat u Schuttersgilde St. Switbertus toestemming geeft voor het 
verzamelen en verwerken c.q. gebruiken van bovengenoemde gegevens en beeldmateriaal volgens de 
voorwaarden zoals die in ons Privacy beleid zijn vastgelegd. 
 
Hierbij geef ik Schuttersgilde St. Switbertus tot wederopzegging toestemming om bovengenoemde 
persoonlijke gegevens van mij of mijn kind(eren) te verzamelen in de ledenadministratie en te gebruiken 
voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Deze toestemming geldt ook voor foto- en videomateriaal 
voor zover dit gebruikt wordt voor opname in het verenigingsarchief of voor promotie van de vereniging 
in persberichten of de online presentaties van Schutterij St. Switbertus, zoals de website en de 
Facebook pagina. Ik kan deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.  
Daarnaast kan ik opvragen welke gegevens op enig moment van mij zijn vastgelegd. 

http://www.st-switbertus.nl/

