
Schermgilde de Klauwaerts  
LEDENINFORMATIEFICHE 2019–2020  
 
Identificatie:  
Naam: ______________________________________________________________  
 
Voornaam: __________________________________________________________  
 
Roepnaam: ______________________ Nationaliteit: ________________________  
 
Geboortedatum: _____________  
 
Man Vrouw    Rijksregisternummer: _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _ 
 
 Schermt linkshandig rechtshandig 
 
Indien deze fiche een minderjarige betreft:  
 
Identificatie van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige:  
Naam: _______________________________________________ Handtekening: _______________ 
  
E-mail: ___________________ @ __________________________ GSM: _____________________  
 

Adres:  
Straat: _______________________________________________________ Nr.: ______ Bus: ______  
 
Postcode: _____________ Gemeente: ___________________________ Provincie: ______________  

Contact:  
E-mail: _______________________________________ @__________________________________  
 
Telefoon: ________________________ GSM: _________ ________________________________  

 
Scherminformatie:  
 
Eerste aansluiting op __________________ bij schermkring _________________________________  
 

Aangesloten voor 2018-2019 op __________________________bij schermkring _________________ 

Met een  clubvergunning (enkel bij eerste aansluiting 

    nationale vergunning 

    administratieve vergunning ( vul “verklaring niet-actief sporter” in) 

Op het wapen/ de wapens:  degen  floret  sabel 

Schermt ook nog bij schermkring(en) __________________________________________ 

  



 

In te vullen door de schermkring 

Door het indienen van een vergunningaanvraag via OnzeRelaties, bevestigd de schermkring: 

Ja, de schermkring is in het bezit van het medisch attest voor dit lid voor het seizoen ’18-’19  

Ja de schermkring s in het bezit van het jaarlijks lidgeld 

Aansluitingsnummer bij de schermkring: ____________ 

VSB identificatienummer ( indien gekend): ____________ 

 
Meer informatie over welke gegevens we opvragen, met welke doeleinden we ze verwerken 
en aan wie we ze mogelijks doorgeven vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u 
op elk moment raadplegen op onze website op de pagina “formulieren”: 
http://www.vlaamseschermbond.be/?q=formulieren . 
Deze fiche of een gelijkaardig formulier dient door de club bewaard te worden, en dient op 
verzoek van de 
Vlaamse Schermbond vzw voorgelegd te kunnen worden. De club verbindt er zich toe de 
gegevens die in 
OnzeRelaties worden ingevoerd in overeenstemming te houden met de werkelijke gegevens 
van het lid. 
Dit formulier dient ingevuld te worden door alle nieuwe leden en door alle heraansluitingen die vorig seizoen niet 

actief waren. 

 


