
POLITIE SCHUTTERSKRING MECHELEN 
Vereniging Zonder Winstoogmerk 

Oscar Van Kesbeeckstraat, 41 bus 103 B 2800 Mechelen  

Ondernemingsnummer : 0 414 737 158   RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 

www.pskm.be                                                       Bankrekening : BE75 9796 5382 3451   Aansluitingsnummer VSK : 02 – 215 

AVG akkoordverklaring PSKM: Door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en/of betaling van het jaarlijkse lidgeld geef ik expliciet de toestemming aan de Politie Schutterskring 

Mechelen vzw om alle noodzakelijke persoonsgegevens over mij te verwerken voor het ledenbeheer en de organisatie van activiteiten. Deze toestemming is onbeperkt geldig. Ik mag mijn toestemming op 

elk moment intrekken en kan steeds vragen welke gegevens de Politie Schutterskring Mechelen vzw verwerkt heeft en ze laten verbeteren of laten wissen. In sommige gevallen zal het intrekken van mijn 

toestemming gevolgen hebben voor mijn lidmaatschap bij de vereniging. Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en risico van mijn lidmaatschap bij de 

Politie Schutterskring Mechelen vzw. Ik geef hierbij eveneens de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan trainingen, oefeningen, wedstrijden, 

bijeenkomsten en evenementen. Ik behoud me het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname te beëindigen. Ik weet dat de gegevens alleen en vertrouwelijk aan derden, die allen 

verplicht GDPR compliant zijn, bekend gemaakt zullen worden en ik beschikt steeds over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van mijn persoonsgegevens. Door de informatie en de 

diensten op http://www.pskm.be te gebruiken ga ik akkoord met het Surf en beleidsplan, het privacybeleid en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. De vzw Politie Schutterskring Mechelen kan mij 

e-mails sturen om mij op de hoogte houden van zijn activiteiten en diensten, tot wanneer ik mij daar tegen verzet. 

 

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER TOT LIDMAATSCHAP 
 

Naam en voornaam:…………………………………………………………………….. 
 

Straat en nummer / bus:………………………………………………………………… 
 

Postnummer en gemeente:……………………………………………………………… 
 

Nationaliteit:……………………………………………………………………………. 
 

Identiteitskaartnummer:………………………………………………………………… 
 

Rijksregisternummer:…………………………………………………………………… 
 

Geboorteplaats en datum:……………………………………………………………….. 
 

Beroep:………………………………………………………………………………….. 
 

Telefoon / GSM:………………………………………………………………………… 
 

e-mail adres:…………………………………………………………………………….. 
 

Bent U lid in een andere schuttersvereniging? Ja      Neen  

Zo ja, naam van de club:  .…………………………………………………. 

Heeft U reeds ervaring met wapens? Ja      Neen  

Bezit U wapens (vergunning)? Ja      Neen  
 

Lidgelden:  

Alle burgerleden: 180,00€ of voor de allereerste inschrijving van een nieuw lid: 210,00€ 

2de Gezinsleden / Gerechtelijke / Actieve Burgerleden: 140,00€ of voor allereerste inschrijving van een nieuw lid: 160,00€ 

Steunende leden / Jeugdleden tot en met 16 jaar: 40,00€ 

Aansluitingen die gebeuren vanaf april (tot oktober) van het lopende jaar worden partieel verrekend aan 15,00€ per 

resterende maanden van het jaar (behalve voor de steunende- en jeugd leden). 
 

Ondergetekende verklaart dat de verstrekte inlichtingen juist zijn, en als lid de statuten en clubreglementen te zullen 

naleven. 
 

Datum:.……/….…../….…..        handteken van de kandidaat………………………….. 
 

Indien de aanvrager niet meerderjarig is, dient het gezinshoofd te schrijven:“ voor akkoord ” 

en te ondertekenen:……………………………...…………… handteken van het gezinshoofd…………………………. 
 

Opmerking: Dit formulier wordt aanvaard samen met een “uittreksel uit het strafregister” (Model 596.1-5A-wapens) van 

maximum 3 maanden oud (of een kopie van een geldige sportschutterslicentie), 2 recente pasfoto’s en een kopie van uw 

identiteitskaart. 

Leden van gerechtelijke diensten voegen bij het aanvraagformulier tot lidmaatschap enkel de 2 pasfoto’s. 

Het lidgeld dient betaald te worden bij afgifte van dit formulier of bij overschrijving op het rekeningnummer van de club: 

BE75 9796 5382 3451. Bij weigering lidmaatschap, terug te storten op rekeningnummer:……………………………… 
 

Voor de meest recente informatie, bekijk onze vernieuwde website www.pskm.be 
 

Correspondentie adres: 
Scantamburlo Luigi 

Voorzitter Politie Schutterskring Mechelen vzw 

Oscar Van Kesbeeckstraat, 41 bus 103 
2800 Mechelen 

 

luigi.scantamburlo@skynet.be 
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