
 

Lubbeek Leopards vzw – Inschrijvingsformulier seizoen 2021 - 2022 
Maatschappelijke zetel: Loveld 6C – 3212 Pellenberg  (Ondernemingsnr. 677527182) 

 

Inschrijvingsformulier - Lubbeek Leopards - Lacrosse 

Persoons- en contactgegevens lid:  

Familienaam:  
Voornaam:  Nationaliteit:  
Adres  Straat:  Huisnummer:  

Gemeente:  Postcode:  

GSM nr. Lid   
Email lid:  

 

Geboortedatum:   Geboorteplaats:   

Geslacht: M  /  V 

Voor leden ’21-‘22: Vink hier aan indien alle gegevens verder dezelfde zijn als bij de inschrijving 2020-  
2021 en we deze verder mogen gebruiken - zoniet gelieve onderstaande velden eveneens in te vullen.    

Bijkomende contactgegevens 

Naam ouder:  
        Tel. of GSM nr.   
        Email  
Naam ouder  
        Tel. of GSM nr.  
         Email:  

*: minimaal de gegevens van 1 ouder/voogd dient ingevuld te worden voor leden <18jaar.  

Contact personen in geval van nood (indien anders dan ouders of bijkomende contacten):  

1. Naam & relatie   
Tel. of GSM nr.  

2. Naam & Relatie  
Tel. of GSM nr  

Medische informatie:  

Naam huisarts:  
Adres:  
Tel.:  

 

Zijn er medische aandoening waarvan de club op de hoogte dient te zijn ?  (vb epilepsie, diabetes, …) 
Zo ja, gelieve deze hier te noteren:  
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Heeft het lid bepaalde allergieën waarvan de club op de hoogte dient te zijn ?  (vb graspollen, …) 

 
 
Ondergetekende geeft de Lubbeek Lacrosse vzw de toestemming een arts te raadplegen indien de 
fysieke toestand van het lid dit vereist en verklaart de kosten hiervoor terug te betalen.  
Aanduiden wat past:      ja      /     neen 
Eventuele opmerkingen die je met ons wenst te delen:   

 

Algemene info:  

- Dit inschrijvingsdocument dient in gevuld te worden bij inschrijving van een lid in de club Lubbeek 
Leopards vzw. Een inschrijving is geldig gedurende 1 seizoen. Het document dient bezorgd te worden aan 
het clubbestuur en is geldig van zodra het lidgeld gestort is op rekening van de club:  BE90 9731 7802 3932 

- Het lidgeld voor seizoen 2021-2022 is vastgelegd als volgt:  
Spelers: 135€ (100€ voor 3de lid van eenzelfde gezin) + 20€ voor dames die competitie willen spelen – 
hierin zit de aansluiting bij de Belgische Lacrosse Federatie (BLF) inbegrepen evenals een verzekering 
tegen ongevallen.  

- Indien eventuele (sfeer)foto’s van het lid niet mogen gepubliceerd te worden, dient u ons hiervan 
schriftelijk op de hoogte te brengen of dit hierboven bij ‘eventuele opmerkingen’ te noteren.   

- Door inschrijving in onze club verklaar je je akkoord met onze statuten en het huishoudelijk reglement 
deze kan je opvragen via email en zijn beschikbaar op onze website: www.lubbeekleopards.be 

- Wij vragen u om alle wijzigingen in verband met de ingevulde gegevens zo snel mogelijk schriftelijk door te 
geven aan de Lubbeek Leopards vzw.  

- Wij behandelen uw persoonsgegevens met zorg zoals beschreven in onze privacy verklaring welke je kan 
terugvinden op onze website www.lubbeekleopards.be 

- Voor vragen, ideeën, opmerkingen, … kan je ons steeds mailen:  lubbeekleopards@gmail.com 

 

Lid:  Voor lid <18jaar:  

Datum:  Datum: 

Naam en voornaam Naam + voornaam ouder/voogd  

+ handtekening + vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’  + handtekening met vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’  

 

 

…………………………………..………………….…………..   ………………………………………….………………………… 

 

 

…………………………………………………………..…..…   ………………….……………………………………………….. 

(bij het bezorgen van dit inschrijvingsformulier via mail is een handtekening niet nodig maar dienen we het formulier wel te ontvangen via een email hierboven vermeld – voor 

leden <18jaar: een email adres van de ouders)  

http://www.lubbeekleopards.be/

