
 
 
 
Beste nieuw EchoW lid  
 
Als fanfare Wampegalm, organisator van het G-orkest EchoW hebben wij enkele 
gegevens van jou nodig om jou volwaardig lid te maken.  
Deze gegevens hebben we nodig voor onze ledenadministratie, het lidmaatschap bij 
Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) en verzekering. Jaarlijks zullen we je 
vragen om deze gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Indien er 
tussentijds gegevens veranderen, mag je deze ook steeds doorgeven. 
 
Is het mogelijk om onderstaande gegevens in te vullen en deze persoonlijk terug te 
bezorgen aan Els Van Bergen, Kerkstraat 60, Arendonk of een scan/foto van het 
ingevulde document te mailen naar Echow.wampegalm@gmail.com  

 

Naam  

Voornaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Gemeente  

Telefoonnr. Lid  

Tel. nr. ouder/voogd  

Tel. nr. bij noodgeval  

E-mail lid  

E-mail ouders/voogd  

Medische gegevens 
die belangrijk zijn 
voor begeleiding 

 

Tips voor aanpak die 
belangrijk zijn voor 
begeleiding 
 

 

Lievelingsliedje en/of 
lievelingsgroep 
 

 

Opmerkingen 
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Ook vragen we je om onderstaande 3 puntjes door te nemen, en aan te vinken bij 
akkoord: 
 

 Ik geef toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven, communicatie over 
concerten en activiteiten van Fanfare Wampegalm en bevriende verenigingen, en 
een verjaardagskaartje via post of email. 
 

 Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal  (analoog en digitaal) als 
sfeerbeelden van activiteiten in het kader van communicatie naar (potentiële) leden 
en geïnteresseerden. Deze communicatie vindt plaats via een open groep op 
facebook, onze eigen website www.wampegalm.be, affiches en flyers. De activiteiten 
zijn repetities, concerten, straatoptredens, Broekkant Kermis, Quiz, FJOK activiteiten, 
groepsfoto en uitstappen met de vereniging. 
 

 Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal  (analoog en digitaal) als 
gerichte foto of beeld tijdens activiteiten in het kader van communicatie naar 
(potentiële) leden en geïnteresseerden. Deze communicatie vindt plaats via een 
open groep op facebook, onze eigen website www.wampegalm.be, affiches en flyers. 
De activiteiten zijn repetities, concerten, straatoptredens, Broekkant Kermis, Quiz, 
groepsfoto en uitstappen met de vereniging. Bij gebruik van gerichte foto of 
beeldmateriaal, anders dan voor deze doelen zal apart expliciet toestemming 
gevraagd worden. 
 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Fanfare Wampegalm, Klavervelden 13 
te 2370 Arendonk, secretariaat.wampegalm@hotmail.com, voor ledenbeheer en 
organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw 
lidmaatschap en op basis van ons gerechtvaardigd belang om deel te nemen aan de 
activiteiten van Fanfare Wampegalm.  
Via ons mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze 
verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid 
overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u 
op www.wampegalm.be  
 
 

Datum     Handtekening lid of ouder/voogd 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank en alvast welkom in onze vereniging ! 
 
Met muzikale groeten,  
Els Van Bergen 
  
Echow.wampegalm@gmail.com    Tel 0486/03.91.71 
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