
 

 

Inschrijvingsformulier KLJ Strijtem 

WERKJAAR 2022-2023 
 

 

  Nieuw lid  Bestaand lid 

 

Groep lid: 

 Kabouchen (2015 – 2016) 

 Woudlopers en Nijntjes (2013 – 2014) 

 Strippen en Stroppen ( 2011 – 2012) 

 Trippers ( 2008 – 2009 – 2010) 

 Zjielen en Vedetten (2006 – 2007) 

 
CONTACTGEGEVENS LID 

Voornaam* .......................................................................................................................... 

Naam* .......................................................................................................................... 

Geslacht .......................................................................................................................... 

Geboortedatum* .......................................................................................................................... 

Telefoon thuis .......................................................................................................................... 

Straat + nr* .......................................................................................................................... 

Postcode + gemeente* .......................................................................................................................... 

 
Naam ouder 1* .......................................................................................................................... 

E-mail ouder 1* .......................................................................................................................... 

Gsm-nummer ouder 1* .......................................................................................................................... 

 
Naam ouder 2 .......................................................................................................................... 

E-mail ouder 2 .......................................................................................................................... 

Gsm-nummer ouder 2 .......................................................................................................................... 

 
Enkel voor Zjielen & Vedetten verplicht (geboren in 2006 en 2007) 

E-mail lid: .......................................................................................................................... 

Gsm-nummer lid: .......................................................................................................................... 

 

 
Is er al een ander lid ingeschreven op hetzelfde adres? 

 Ja  Nee 

 
Te betalen bedrag 

 € 50 eerste lid 

 € 40 tweede lid zelfde adres 

 
Betaald? 

 Ja, overgeschreven 

 Nee, gaat overschrijven 

 

 

 

 

 



 

 

HET GEBRUIK VAN FOTO’S 

 

Het lid verleent hierbij aan de lokale KLJ-afdeling het recht om foto’s, die gemaakt worden door of in 

opdracht van de afdeling tijdens een activiteit van die afdeling, te publiceren in alle publicaties van de 

lokale afdeling. Die publicaties kunnen zowel op papier als elektronisch zijn (Facebook, Instagram,…), 

ongeacht de vorm van de drager m.i.v. de websites. Reproductie is onbeperkt toegelaten binnen deze 

publicaties. 

 
 Ja  Nee 

 
Het lid verleent hierbij aan KLJ Nationaal & Groene Kring vzw het recht om de foto’s, die gemaakt 

worden door of in opdracht van de lokale afdeling of KLJ & Groene Kring vzw tijdens activiteiten 

georganiseerd door KLJ, te publiceren op volgende wijze: algemeen gebruik in het kader van alle 

publicaties van KLJ en Groene Kring vzw, zowel op papier als elektronisch (Facebook, Instagram,…), 

ongeacht de vorm van de drager m.i.v. de websites. Reproductie is onbeperkt toegelaten binnen deze 

publicaties. 

 
 Ja  Nee 

 
Voor het gebruik van groepsfoto’s, genomen tijdens KLJ-activiteiten, hebben we in principe geen 

toestemming nodig. Wil je dit toch niet? Laat het ons weten. 

 
 Ik wil NIET op groepsfoto’s staan. 

 
Datum ............................. 

 
 

Naam + Handtekening (wettelijke vertegenwoordiger) 

 
 
 

 
Naam + handtekening (lid, enkel mogelijk wanneer je +16 jaar bent) 

 
 
 
 
 

 
Door in te schrijven als KLJ-lid ga je akkoord met de privacyverklaring van KLJ & Groene Kring vzw 

 
Na te lezen op www.klj.be/sluit-je-aan/privacyverklaring 

 

 

 

 

 

Gelieve tegen 31 oktober …… euro lidgeld te storten op BE70 0682 1823 0425 met de mededeling 

“ Lidgeld 2021-2022 + na(a)m(en) van je zo(o)n(en)/dochter(s) ” 

http://www.klj.be/sluit-je-aan/privacyverklaring


 


