
 
Formulier in te vullen door elke danser apart  

 

                 AMUDANZA vzw 
Lidmaatschap + verzekering 2020-2021 

(geldig t.e.m. 31 augustus 2021) 
Als lid van Amudanza verklaar je akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement + de maatregelen 
m.b.t. het coronavirus die in de club van kracht zijn (ter inzage op aanvraag of via de website). 
De verzekering wordt pas doorgegeven na ontvangst van betaling van het verschuldigde bedrag. 

 
DATUM: 

 
NAAM: 
 
VOORNAAM: 
 
STRAAT:           NR. 
 
POSTCODE:    GEMEENTE: 
 
TEL:         GSM: 
 
E-MAIL: 
 
GEBOORTEDATUM: 
 
NAAM DANSPARTNER: 
 
REEDS AANGESLOTEN IN EEN ANDERE CLUB?   Ja / Neen 
 
TYPE:   - 18 jaar (10 euro) / + 18 jaar (15 euro) 
   recreatief / competitief 
   koppeldans / actuele dans / lijndans 

 
Amudanza vzw is bekommerd om uw privacy en handelt volgens de privacywetgeving zoals die sinds  

25 mei 2018 van kracht is. Meer info zie keerzijde. LET OP: aanvulling contactopsporing covid-19! 

 
HANDTEKENING DANSER: 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
IN TE VULLEN DOOR DE ORGANISATIE: 
 
O Cash betaald, datum:       O Overschrijving 
Opmerkingen/bijkomende info: 
 
 
Paraaf medewerker Amudanza: 

 
 



 
 
 
 
 
 
Vanaf heden ben je lid van Amudanza vzw. 
 
Je persoonsgegevens worden door Amudanza vzw uitsluitend gebruikt voor: 

• verzending van belangrijke informatie m.b.t. onze lopende activiteiten; 
• verzending van informatie m.b.t. onze toekomstige activiteiten; 
• verzending van algemene informatie die betrekking heeft op onze activiteiten. 

 
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit strikt noodzakelijk is in het kader 
van de werking van onze organisatie. Met deze instanties hebben wij conform de nieuwe 
wetgeving een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken staan 
beschreven om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. In het kader van 
dit lidmaatschap zullen je gegevens doorgegeven worden aan Danssport Vlaanderen vzw. 
 
Je kunt je gegevens te allen tijde inkijken en/of laten aanpassen door contact op te nemen 
met het bestuur van onze vereniging:  
info@amudanza.be – tel: 0472 02 78 62 
 
Indien je ooit verkiest geen informatie meer te ontvangen, dan respecteren we die keuze 
en dan kun je ons hiervan eenvoudigweg op de hoogte brengen. 
 
Wanneer je deelneemt aan onze activiteiten, dan ga je er stilzwijgend mee akkoord dat er 
foto’s en/of video-opnames van jou gemaakt kunnen worden. Die kunnen gepubliceerd 
worden op de website en/of facebookpagina van de vereniging. Indien je dat liever niet 
wenst, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen en dan respecteren we die keuze. 
 
Voor onze uitgebreide privacyverklaring verwijzen we je graag naar onze website: 
www.amudanza.be/GDPR. 
 
AANVULLING VOOR HET DANSJAAR 2020-2021 (of tot wettelijke herziening): 
Maatregel coronavirus: Iedere danser verklaart zich ermee akkoord dat zijn/haar 
gegevens worden gebruikt voor de contactopsporing m.b.t. covid-19 en dat voor de 
periode die op dat moment wettelijk vooropgesteld wordt. Dansers die hiermee niet 
akkoord gaan, dienen dat uitdrukkelijk te melden aan het bestuur van de club en kunnen 
niet tot de activiteiten van Amudanza vzw worden toegelaten.  
 

 


