
                             SCHUTTERSVERENIGING    TONGRIA V.Z.W.
            Sekretariaat: MOTMANS J    Bremstraat  10  3700 TONGEREN  Tf:0497/12.98.85   
      A A N V R A A G    T O T    A A N S L U I T I N G   

                   Identiteit van de kandidaat:
RIJKSREGISTERNUMMER  : ….......................................................

                        NAAM………………………………...Voornaam:..…………………….
Geboorteplaats:……………………….geb Datum:………………………….
Beroep:…………………………………Nationaliteit:…………………...
Burgerlijke stand: Ongehuwd-gehuwd-gescheiden-samenwonend
Postcode:……………….Woonplaats:……………………………………
Straat:……………………………………….Nr:……………Bus:………
Telefoon Nr:…………………………….GSM:………………………….
EMAIL : …………………………………………………………………..

INLICHTINGEN 
Bezit U luchtdrukwapens   ja / neen
Bezit U vuurwapens            ja / neen   indien ja graag kopie van vergunning per wapencategorie
Bezit u een sportschutterslicentie  ja / neen indien ja graag kopie van de licentie                                  
Bent u lid van een andere sportschuttersvereniging?    ja / neen
Welke discipline wenst u te beoefenen?  Gelieve Uw keuze aan te kruisen.
(    )  karabijn -  (   )  pistool/revolver -  (     )luchtdrukwapens

BIJ TE VOEGEN STUKKEN:
-Uittreksel uit het strafregister maximum 1 maand oud 
-drie pasfoto’s  ( JEUGD  twee pasfoto’s)

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door SV Tongria vzw, 3700 Tongeren Henistraat 201A, per 
adres Bremstraat 10 te 3700 Tongeren voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van 
de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze 
activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. 
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons 
dat mee te delen op sv-tongria@telenet.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij
over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen. Een meer 
uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op 
https://svtongria.wordpress.com.

 O  Mijn pasfoto’s worden gebruikt om mijn lidkaarten te maken en om in mijn dossier te bewaren.  
       Ik neem hiervan kennis en heb hier geen bezwaar tegen.    (bij akkoord aan te vinken)

IK VERBIND MIJ STRIKT NA TE LEVEN:
1° De veiligheidsregels
2° Het huishoudelijk- en schietstand reglement dat ik ontving

DATUM  AANVRAAG ……………….HANDTEKENING KANDIDAAT…………..

Formulier ontvangen door………………………………….OP ………………………..
Lidgeld……………….. EURO , betaald aan ………………………………………
AANGENOMEN / GEWEIGERD op ………………………………..LidNr………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
VAK BESTEMD VOOR DE PENNINGMEESTER……………………………………



                             SCHUTTERSVERENIGING    TONGRIA V.Z.W.
            Sekretariaat: MOTMANS J    Bremstraat  10  3700 TONGEREN  Tf:0497/12.98.85   
      A A N V R A A G    T O T    A A N S L U I T I N G   

VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR EEN 
MINDERJARIGE:
Ondergetekende………………………………………………wonende te 

…………………
……………………………………….vader van de aanvrager,verklaar 
hiermede akkoord te zijn dat de minderjarige aanvrager  de schietsport beoefent 
in de schietstand. Hij/Zij krijgt eveneens de toestemming om aan wedstrijden 
deel te nemen

HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE…………………………….

Ondergetekende………………………………………………wonende te 
…………………

……………………………………….moeder van de aanvrager,verklaar 
hiermede akkoord te zijn dat de minderjarige aanvrager  de schietsport beoefent 
in de schietstand. Hij/Zij krijgt eveneens de toestemming om aan wedstrijden 
deel te nemen

HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE…………………………….
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