
SILOK VZW  
Bosuil 140, 2100 Deurne.  Tel. 03/324.12.12 

www.silok.be        info@silok.be 
 

Hoe inschrijven: 
 
Stap 1: Vul dit formulier in en/of verbeter gegevens (GRAAG IN DRUKLETTERS) 
Stap 2: Bezorg dit formulier, voorzien van een handtekening aan SILOK, Bosuil 140, 2100 
Deurne (voor minderjarigen tekent een wettelijke vertegenwoordiger) 
Stap 3: Schrijf het inschrijvingsgeld over op rekeningnummer BE40 0882 3387 3863 met  
vermelding van uw lidnummer, naam en voornaam gymnast  
 
GEGEVENS LID 

Lidnummer:                               
 
Naam:       Voornaam: 
 
Straat, huis- en busnr: 
Postnr en gemeente: 
 
E-mail voor alle info over Silok : 
Wenst u via de SILOK nieuwsflash op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten en informatie. JA/NEEN 
 
Telefoonnummer:    GSM nummer: 
 
Geslacht (M/V):  Geboortedatum:   Nationaliteit:  
  
Te contacteren persoon en telefoonnummer in geval van nood (ander dan reeds vermeld): 
 
 

 
GEGEVENS OUDERS / VOOGD (verplicht in te vullen voor minderjarigen) 

                      GSM nummer                Naam + Voornaam                     E-mail                           
Ouder1: 
Ouder2: 
Voogd: 

 

Lidgeld seizoen 2021 – 2022 : zie achterzijde van dit formulier 

 
Ondergetekende, 
- wenst/geeft toelating aan zijn/haar zoon/dochter lid te worden/blijven van SILOK vzw 
- verklaart zich akkoord met het SILOK informatieformulier en gedragsregels (zie 

www.silok.be, op aanvraag beschikbaar op papier) 
- verklaart dat het ingeschreven lid minimum een jaarlijks preventief sportmedisch 

geschiktheidsonderzoek zal ondergaan  
- geeft aan SILOK vzw de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging 

afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter 
promotie van de activiteiten van de vereniging. Elk lid heeft evenwel het recht om, bij 
gewichtige redenen, deze toestemming op elk moment in te trekken.  

- neemt kennis van de Privacyverklaring van SILOK VZW (zie www.silok.be) 
 
Datum:      Groep:  
 
Handtekening (lid, ouder, voogd):   Naam meter/peter: 
 
 
 
De op dit formulier verzamelde inlichtingen worden geregistreerd in de beveiligde bestanden van Gymfed vzw, waarop het recht 
van toegang en verbetering geregeld is door de GDPR wetgeving van 25/05/2018 op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
 

http://www.silok.be/
http://www.silok.be/

