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Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens duidelijk met blokletters in. Met deze gegevens schrijven we je in als 

lid van Target.177 VZW 

Naam*: …………………………………………………………….. Voornaam*: ……………………………………………. 

Adres*: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode*: ……………………………Woonplaats*: ………………………………………………………………………...    

Land*: …………………………………  Geboortedatum*: …………………………………  Geslacht**: man/vrouw 

e-mail adres*: …………………………………………………………………….Telefoonnummer: ……………………… 

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

** Doorhalen wat niet van toepassing is  

wanneer de gegevens niet ingevuld zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor de ledenlijst van Target.177 VZW.  Alleen personen binnen de groep die de gegevens 

functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, en de ledenadministratie) hebben inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens 

 

Extra benodigdheden: recente pasfoto, en een bewijs van goed gedrag en zeden voor Belgen. 

Voor Nederlanders heet dit Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP), deze is te downloaden 
op https://www.justis.nl/binaries/Aanvraagformulier%20VOG%20NP%202.0%20Feb%202018_tcm34-84797.pdf 
hierop moet de club nog gegevens invullen en een stempel zetten. 

 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze 
groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en/of video’s.  

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben   
 

 

Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden bij Target.177 VZW, en gaat akkoord met het huishoudelijk 
reglement dat gelezen en goedgekeurd is zoals bijgaand via mail toegestuurd is. 

 

   Handtekening  

 

 

Datum Plaats 

  Pasfoto 

 

 

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Target.177 VZW 

 

Op de gegevens is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing en worden door Target177 VZW  met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens worden alleen 

beschikbaar gesteld aan de VSK ten behoeve van het lidmaatschap/verzekering voor VZW VSK. Ook hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op  
www.sportschieten.be vind je het Privacy Statement van de VSK. 



Lidgelden           

Het clubjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Lidgelden nieuwe leden  - vanaf 10 tot 18 jaar: 1€  

                                             (tot 16 jaar moeten ze steeds vergezeld zijn door een volwassene/ouder die ook lid is ) 

                                            - vanaf +18 jaar : 80€          

 

Lid worden ergens in het jaar:  - vanaf oktober:           60€ 

                                                        - vanaf november:       50€ 

                                                        - vanaf  december:      40€ 

 

In het lidgeld is een verzekering van €22 inbegrepen. (ook als men op het einde van het jaar lid wordt) 

Het lidgeld kan betaald worden door overschrijving op rekening nummer. 

          IBAN: BE 74973111178707 

          Bic   : ARSPBE22 

          Op naam van Target.177 VZW met de vermelding van naam en lidgeld van het jaar. 

    




