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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. 

 
 

Waarom deelnemen aan deze wedstrijd? 
 
Iedereen kan kennis maken met een Olympische sportdiscipline. 
IEDEREEN kan met “één lucky shot” een mooie goudprijs winnen ! 
 

Waarom richt PSKM deze wedstrijd in ?  
 
Dit is de voorbereiding van ons jubileum in 2024 want dan viert PSKM 
haar 50 jaar bestaan ! Dit wordt dan ook een super “Gouden jubileum”  
 
Deze wedstrijd 2021, en wedstrijd 2022, en wedstrijd 2023 dienen als 
aanloop voor het jubileumfeest 2024! 
Dit met gegarandeerd nog mooiere gouden prijzen. 
 
EEN GOUDEN VRAAG: Ben je op de hoogte van de dagprijs van goud ? 
Kijk eens op internet naar de waarde van “Gouden munten” en “Goudbaren” 
 
Waarom wordt deze wedstrijd ingericht met luchtwapens ?  
 
Het “Luchtpistool” en “Luchtkarabijn” zijn de sportwapens waarmee een 
Schuttersclub een “Opendeur wedstrijd” mag houden ! 
Hiermee kunnen wij geïnteresseerde schutters laten kennis maken deze Olympische 
Sportdiscipline ! 
Voordelen van starten met Luchtwapens: 
Dit is de goedkoopste manier om als sportschutter te beginnen en het is de beste 
leerschool en de gemakkelijkste manier om later over te schakelen naar een andere 
discipline “vuurwapens” 
 
PSKM vraagt aan haar clubleden om deel te nemen aan deze wedstrijd ! 
 
Uw eigen familie en kinderen en vrienden, kunnen in een ontspannen sfeer kennis 
maken met een Olympische sportdiscipline. 
 
Met sportieve groeten vanwege het P.S.K.M. bestuur. 
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