
Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

EN TOESTEMMINGSVERKLARING GEGEVENSGEBRUIK

Naam

Roepnaam

Voornamen

Geboortedatum te

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer GSM:

E-mail-adres

Nummer paspoort/ID-kaart Geldig tot:

Deze gegevens met een recente profielfoto inleveren bij een der bestuursleden of door te mailen naar:

secretarisgertrudis@gmail.com

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Op grond

van deze verordening moeten wij van u toestemming hebben om uw gegevens te gebruiken voor de doel-

einden van de vereniging. De volledige tekst, welke in de schutterij gehanteerd wordt staat op de website

van de vereniging onder de kop privacy. 

Ik (Ouder van nieuw lid) geef hierbij toestemming voor het vastleggen en gebruiken door Schutterij Sint

Gertrudis Amstenrade van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in het Privacy-Protocol Schutterij Sint

Gertrudis.

Datum: ….....................................................

Handtekening lid: Handtekening ouder (indien lid minderjarig):

…......................................................... …......................................................

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN

secretarisgertrudis@gmail.com           www.schutterijamstenrade.nl          www.facebook.com/schutterijamstenrade

mailto:secretarisgertrudis@gmail.com


Nadere gegevens voor leerlingen:

Jeugdleden in opleiding betalen € 30,00 contributie per kalenderjaar. Voor de muzikale opleiding betalen 

jeugdleden € 5,00 per maand. Deze bijdrage loopt zolang de individuele opleiding duurt. Nieuwkomers krijgen

de eerste 4 (vier) repetities gratis les om kennis te maken met Jong Sint Gertrudis.

* Zodra leerlingen zover gevorderd zijn om met de drumband mee te gaan, krijgen ze van de schutterij een

uniform en instrument ter beschikking. Vanaf dan wordt een leerling lid van de schutterij en gaat contributie

betalen. Voor wat betreft het aantal functiejaren voor een jubileum bij de schutterij tellen de "leerling"-jaren

ook mee.

Nadere gegevens voor leden van schutterij Sint Gertrudis Amstenrade:

* Contributie € 6,25 per maand voor leden vanaf 16 jaar, over te maken op Rabobank 10.27.07.510 ten name 

van schutterij Sint Gertrudis Amstenrade. Leden tot 16 jaar betalen  € 6,25 per twee maanden.

* Bestuur:Voorzitter P.A.H. (Paul) Roberts, Helstraat 2, 6019 AP  Wessem - 06-42534269

Secretaris R.A.G.B. (Rob) Pelt, Kievitstraat 16, 6414 VR  Heerlen - 06-25271809

Penningmeester J.H.M.J. (Jos) Wilhelm, De Leu 67, 6438 KZ  Oirsbeek - 046-4425440

06-20634648

Foerier P.J. (Paul) Jonkers, Beckstraat 20, 6436 BM  Amstenrade - 046-8502838

* Vaste data van activiteiten: Prijsvogelschieten - Zondag na Pasen (Beloken Pasen)

Koningsvogelschieten - 3e zondag van september

Oud Limburgs Schuttersfeest - 1e zondag van juli

Zuid-Limburgs Federatiefeest - 3e zondag van juli
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