
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 202310            datum : 

Ondergetekende                                    betaalt hierbij €           lidgeld voor het lidmaatschap bij DAPALO  

voor het kalenderjaar 2023 voor de volgende personen : 

 

 Naam : Voornaam : Rijksregister nr.1 M/V Basis 
lidmaatschap 

Optie Lid 
WVLVTAV 

SubTotaal 

1.     € 30,00  □  € 7  

2.     € 30,00 □  € 7  

3.     € 30,00 □  € 7  

4.     € 30,00 □  € 7  

5.     € 30,00 □  € 7  

Adres : Straat :    nr :       bus : Algemeen totaal          =  

Postcode :  Gemeente :  

Telefoon  :                                                                                      Nationaliteit :  

e-mail adres :  

Handtekening 
 
 

☐Betaling aan :    of 

☐op rek nr : BE22 4634 1403 2147 

1 zonder rijksregister kunnen de leden niet ingeschreven worden bij de verzekering! 

E-mail adres waarop het clubblad mag verstuurd mag worden :  

Ik ben aangesloten bij de volgende MUTUALITEIT en wens een formulier te bekomen voor de terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld 

bij :      CM 

      Solidaris  

      andere nl :  

Andere belangrijke informatie? (ev Medische gegevens?) : 



BASIS Lidmaatschap biedt u het volgende : 

 

- Met het basis lidmaatschap ben je verzekerd voor de activiteiten van de club tot het bedrag voorzien 

door de verzekeringsmaatschappij (Ethias via Sporta). Voor hoger geëiste bedragen kan het bestuur 

niet verantwoordelijk worden gesteld. 

 

Optie Lid WVLVTAV : 

 

- Wenst u zich ook lid te maken van de WVLVTAV (vrije sporters) dan betaal je €7 extra voor het 

lidmaatschap. Hiervoor krijg je korting op de wedstrijden ingericht in samenwerking met de 

WVLVTAV oa het veldloop- en pistecriterium en kun je eveneens mee dingen naar de Provinciale titel 

bij de vrije sporters. 

 

 

- Een medisch attest is niet verplicht, maar dapalo raadt periodiek medisch toezicht ten zeerste aan. 

 

- Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden in functie van de werking van de club. Zij worden 

gepubliceerd in het clubblad en worden ook doorgegeven aan de verzekering en eventueel ook aan 

de WVLVTAV. Indien u geen publicatie wenst in het clubblad, dient u dit aan te geven aan één van de 

bestuursleden.  

In kader van de wet op de privacy worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven voor andere 

doeleinden dan deze vooropgesteld door de sportclub.  

 

- Beeldmateriaal genomen tijdens Dapalo activiteiten kunnen tevens gepubliceerd worden in het 

clubblad, op de website en op de facebook pagina van DAPALO. Wenst u dat dit beeldmateriaal 

(foto’s, video’s,…) niet gepubliceerd worden, laat dit dan weten aan één van de bestuursleden. 

 

Het achterlaten van persoonlijke en/of waardevolle voorwerpen in het lokaal tijdens of buiten de 

trainingsmomenten, gebeurt op eigen risico. De club, noch het clubbestuur, kan aansprakelijk gesteld 

worden bij het verlies of het verdwijnen van persoonlijke en/of waardevolle voorwerpen tijdens 

trainingen of andere clubactiviteiten! 

 

 




