Een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen
niet alleen jij, maar ook je partner en je nog thuiswonende meerderjarige
kinderen kunnen een eigen lidkaart krijgen

Kwb-ledengegevens
Afdeling*
Naam*

meerderjarig kind

Naam*

Naam*

Voornaam*

Voornaam*

Geboortedatum*

Partner

/

/V

Geboortedatum*

/

Geslacht*

Geslacht*

M

Postcode*

Gemeente*.....................................

Straat*					

nr.*

Tel. ..........................................................................
Fax ...........................................................................

GSM .........................................................................

E-mail ......................................................................

GSM

/

M

/

/V

/

E-mail ...................................................................
Beroep ...................................................................

Tel. werk .................................................................
Fax werk .................................................................
E-mail werk ............................................................

Voornaam*

Geboortedatum*
Geslacht*
GSM

/

M

/

/V

E-mail ...................................................................

Beroep ...................................................................

Tel. werk .................................................................
Fax werk .................................................................
E-mail werk ............................................................

Soort lid ...................................................................

meerderjarig kind

meerderjarig kind

Beroep .....................................................................

Naam*

Voornaam*

Naam*

Lid sinds ..................................................................
Tel. werk ..................................................................
Fax werk ..................................................................

E-mail werk .............................................................

Hoe lid geworden .....................................................
Welke lidkaart wenst u:

Alleen lidkaart voor hierbovenvermelde persoon
Familielidkaart (familienaam lid en partner op 1
kaart)

Individuele lidkaarten voor alle leden v/h gezin

Geboortedatum*
Geslacht*
GSM

/

M

/

/V

/

E-mail ...................................................................
Beroep ...................................................................

Tel. werk .................................................................
Fax werk .................................................................
E-mail werk ............................................................

Voornaam*

Geboortedatum*
Geslacht*
GSM

/

M

/

/V

✂

Het lidgeld bedraagt €25** (Voor inschrijvingen tussen 16 april en 15 september is dit €12,50)

/

E-mail ...................................................................

Beroep ...................................................................

Tel. werk .................................................................
Fax werk .................................................................
E-mail werk ............................................................

De door jou ingevulde gegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand dat beheerd wordt door kwb vzw. Zij worden uitsluitend gebruikt in functie van de verdere uitbouw van de vereniging en haar diensten. Ingevolge de
wet van 08.12.’95 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je het recht inzage te vragen van deze gegevens evenals het recht om de verbetering ervan te vragen.

✂

/

✂

*verplicht in te vullen velden

Ondergetekende, (naam van het bestuurslid).........................................................................................................heeft..........................Euro

ontvangen als ledenbijdrage van.............................................................................................................................. De kwb-lidkaart(en) krijg je binnen 2 maanden.
**Een regeling voor verminderde bijdrage (€12,50) kan door het plaatselijk bestuur worden toegestaan, tussen 16 april en 15 september is dit €6,25.

✂

In deze
kolom vul je de
gegevens van het lid in.

1

Hoe vul je de fiche in?
Een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen

• Arbeider openbare sector KWB-LEDENGEGEVENS
Afdeling*
•Arbeider privé-sector
Naam*
• Bediende openbare sectorVoornaam*
• Bediende privé-sector Geboortedatum*
/
/
• (Brug)gepensioneerd Geslacht*
M /V
Straat*
nr.*
• Werkloos
Postcode*
Gemeente*.....................................
•Ziekte of invaliditeit
Tel. ..........................................................................
• Zelfstandige
Fax ...........................................................................
• Vrij beroep
GSM .........................................................................
• Andere nietE-mail ......................................................................
beroepsactieven
Soort lid ...................................................................
Lid sinds ..................................................................
Beroep .....................................................................

2

Bij ‘Hoe lid
geworden?’ kies je uit:

Ook de
partner en meerderjarige,
inwonende kinderen kunnen
gratis een eigen lidkaart krijgen.

niet alleen jij, maar ook je partner en je nog thuiswonende meerderjarige
kinderen kunnen een eigen lidkaart krijgen

Bij ‘beroep’ kies je uit:

Tel. werk ..................................................................
Fax werk ..................................................................

E-mail werk .............................................................

Hoe lid geworden .....................................................
Welke lidkaart wenst u:

Alleen lidkaart voor hierbovenvermelde persoon
Familielidkaart (familienaam lid en partner op 1
kaart)

Individuele lidkaarten voor alle leden v/h gezin

PARTNER

MEERDERJARIG KIND

Naam*

Naam*

Voornaam*

Geboortedatum*
Geslacht*
GSM

/

M

/

/V

/

E-mail ...................................................................
Beroep ...................................................................
Tel.werk .................................................................

Fax werk .................................................................

Voornaam*

Geboortedatum*
Geslacht*
GSM

/

M

/

/V

E-mail ...................................................................
Beroep ...................................................................
Tel.werk .................................................................

Fax werk .................................................................

E-mail werk ............................................................

MEERDERJARIG KIND

MEERDERJARIG KIND

Naam*

Naam*

Geboortedatum*
Geslacht*
GSM

/

M

/

/V

/

E-mail ...................................................................
Beroep ...................................................................
Tel.werk .................................................................

Fax werk .................................................................

E-mail werk ............................................................

Voornaam*

Geboortedatum*
Geslacht*
GSM

/

M

/

/V

5

/

E-mail ...................................................................
Beroep ...................................................................
Tel.werk .................................................................

Fax werk .................................................................

E-mail werk ............................................................

De door jou ingevulde gegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand dat beheerd wordt door KWB vzw. Zij worden uitsluitend gebruikt in functie van de verdere uitbouw van de vereniging en haar diensten. Ingevolge de
wet van 08.12.�95 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je het recht inzage te vragen van deze gegevens evenals het recht om de verbetering ervan te vragen.

*verplicht in te vullen velden

• Aangesproken door een 


Het lidgeld bedraagt €25** (Voor inschrijvingen tussen 16 april en 15 september is dit €12,50)
vriend
• Lessenreeks rijbewijs Ondergetekende, (naam van het bestuurslid).........................................................................................................heeft..........................Euro
• Deelname kwb-activiteit ontvangen als ledenbijdrage van..............................................................................................................................De kwb-lidkaart(en) krijg je binnen 2 maanden.
**Een regeling voor verminderde bijdrage (€12,50) kan door het plaatselijk bestuur worden toegestaan, tussen 16 april en 15 september is dit €6,25.
• Deelname sportactiviteit falos
• Ingegaan op test-aanbod
• Zelf de stap gezet
Vul hier in welke lidkaart(en) je lid wenst:
• Deelname bedevaartreizen
• Deelname govaka-reizen
• Alleen lidkaart voor de bovenvermelde persoon: enkel
•Andere
het lid krijgt een lidkaart (Vb. Peeters Jeroen).

3

Indien zij dit wensen, vul je hier
hun gegevens in. De gegevens
met een sterretje zijn verplicht
in te vullen.

/

E-mail werk ............................................................

Voornaam*

4

• Familielidkaart: op de lidkaart komen de namen van beide
partners (Vb. Peeters-Janssens).
• Individuele lidkaarten voor alle leden van het gezin:
iedereen die op deze fiche ingevuld wordt, krijgt een
persoonlijke lidkaart.

Als alles
ingevuld is en het lid
contant betaald heeft, scheur
je het strookje onderaan af en
geeft het aan je lid.



Dit strookje dient als
betalingsbewijs en voorlopige
lidkaart.
Als je lid per overschrijving
betaalt, bezorg je hem of haar
het strookje als de betaling
bevestigd is.

