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Club :

PRESIDENT

VICE PRESIDENT

VICE PRESIDENT

REG DIRECTOR
CH. DE RONGE
AV RAYMOND DE MEESTER 28
1200 WOLUWE ST LAMBERT
TEL.02/230.16.19
charles.deronge@skynet.be

TREASURER
M. CAUCHIES
RUE PIERRE LAURENT 12
5310 MEHAIGNE
0477/21.84.25
marc.cauchies@gmail.com

SECRETARY
J-L CORNET
RUE DES DAMES 58
6224 BAULET
0477/24.29.06
jeanluccornet@skynet.be

...................................................................................................................................................................................

Naam : ......................................................................................................................................................................................
Voornaam : ..............................................................................................................................................................................
Nr. Licentie BPSA : .................................................................................. Geboorte Datum : ...................................................
Adres : .......................................................................................................................................................................................
Stad/Gemeente : .............................................................................................. Postcode : ......................................................
Tl. : ............................................................Email : ....................................................................................................................

1. PAPIER FORMULIER invullen in DRUKLETTERS en tekenen.
ELECTRONISCHE VERSIES ZULLEN GEWEIGERD WORDEN !
2. Het formulier terugsturen per post NIET DOOR AANGETEKENDE POST of via uw club naar :
Jean-Luc Cornet - 58 rue des Dames - 6224 Baulet
3. Aan dit formulier toe te voegen :
- een foto (formaat pasfoto) voor de nieuwe leden
- een medisch attest
4. Lidmaatschapsgeld (60€ voor de leden 2018 ; 65€ voor de andere) storten op de rekening van BPSA :
BPSA ASBL : BE27 2107 1157 4773 of via uw club.
IN GEVAL VAN EEN INDIVIDUELE INSCHRIJVING, EEN BEWIJS VAN DE BETALING TOEVOEGEN (BV. : KOPIE VAN
GIRO).
N.B. : De vergunning zal niet afgeleverd worden indien dit formulier niet volledig ingevuld is of de gevraagde
documenten niet meegeleverd worden. Het is dus onnodig een onvolledig dossier op te sturen. De aanvragen voor
vergunningen dienen opgestuurd te zijn voor 15 januari 2019 ten laatste.
HET LIDMAATSCHAPSGELD ZAL VERHOOGDE WORDEN MET 50 % (90€) IN GEVAL VAN LAAT HERINSCHRIJVING !
De ondergetekende verklaart op basis van de wet van 8 december 1992, tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, dat de bovenvermelde gegevens worden opgenomen in een bestand van de VZW en dat deze
gegevens, door de VZW, aan officiële overheidsinstanties mogen worden doorgegeven. Door het plaatsen van zijn
handtekening op het inschrijvingsformulier verbindt de aangeslotene zich ertoe om zonder enige uitzondering de
statuten en reglementen van de BPSA, waarvan hij certificeert kennis te hebben genomen, te respecteren.
Voor aanvaarding : .................................................... (handtekening, naam en datum)

