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Persoonlijke gegevens 
Alleen personen binnen de afdeling die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de 
penningmeester, de kaderinstructeur en de ledenadministrateur) hebben hiermee inzicht in 
de voor hun functie strikt noodzakelijke gegevens. 
Voornaam:            
Voorletters:            
Tussenvoegsels:           
Achternaam:            
Straat + huisnummer:          
Postcode + woonplaats:          
Telefoon:             
Mobiel:             
E-mailadres:            
Geboortedatum:           
Geslacht:            

 
Diplomagegevens 
Uw diplomagegevens zijn nodig om uw diploma te verlengen en onderscheidingen aan te 
vragen. 
Diplomanummer:            
Afgegeven op:            
Vervaldatum:             
Aanvullende kwalificaties:         
             
             
             
             
Onderscheidingen KNV:          

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum     Handtekening 
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Verwerking van gegevens 
Algemeen 
○ Ik ga wel/niet akkoord met opname in een mailgroep van de afdeling. 

 
Evenementen 
Onze leden zijn geregeld actief bij evenementen. Onze vereniging geeft materialen in 
bruikleen om (herkenbaar) hulp te kunnen verlenen. 
○  Ik ga wel/niet akkoord met opname in de evenementenadministratie en ben bereid 

om bij evenementen aanwezig te zijn als eerstehulpverlener. 
○ Ik ga wel/niet akkoord met opname in een mailgroep voor de evenementen. 

 
Overige 
○  Ik ga wel/niet akkoord met het plaatsen/vertonen van beeldmateriaal waarop ik 

mogelijk te zien ben. 
Via onze (sociale media-)website(s) en (lokale) media houden we iedereen graag op 
de hoogte van onze afdeling. Hiervoor gebruiken wij foto’s (en video’s). Met deze 
activiteiten werven wij nieuwe leden en houden bestaande leden op de hoogte.  

○  Ik ga wel/niet akkoord met opname in een (toekomstige) (Whats)App groep. 
○  Ik wil wel/geen abonnement op “Hulpverlenersmagazine”. De kosten hiervoor 

bedragen € 15,- (prijspeil: 2020). 
 
 
Ondergetekende verklaart zich als lid te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging. Een exemplaar van het huishoudelijk reglement en de statuten 
treft u bijgaand aan. 
 
U ontvangt jaarlijks van de penningmeester een nota. Betaling dient te geschieden binnen de 
aangegeven betalingstermijn door overschrijving op rekeningnummer  
NL31 INGB 0000 5572 12 ten name van penningmeester Kon. Ned. Vereniging voor EHBO 
afdeling Wilnis, Kwikstaart 24, 3641 ZL  Mijdrecht. 
Te late betaling van de nota leidt ertoe dat € 2,-- administratiekosten verschuldigd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum     Handtekening 
 
 
             
 


