KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
KNV EHBO afdeling Leusden
Vlasland 48
3833 CP LEUSDEN
Uw gegevens
Voornaam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Diplomanummer:

Geldig tot:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres:
Geslacht:

Geboortedatum:

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend functioneel gebruikt.

Betalingsgegevens
Ik betaal mijn contributie

O Via handmatige overboeking
O Per automatische incasso

In geval van automatische incasso:
IBANnummer:
Ten name
van:
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het machtigingsformulier welke binnenkort ter
ondertekening zal worden aangeboden.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
KNV EHBO afdeling Leusden
Vlasland 48
3833 CP LEUSDEN
Beeldmateriaal / communicatie
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de
activiteiten van onze afdeling. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

☐

Ik ga akkoord met het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te
zien ben

☐

Ik ga akkoord met opname in een mailgroep van de afdeling

☐

Ik ga akkoord met opname in een appgroep van de afdeling

Dienstverlening bij evenementen
Een deel van onze leden is als EHBO’er actief bij evenementen in en rond Leusden. Wij
vergoeden gemaakte kosten en geven materialen om herkenbaar hulp te kunnen verlenen in
bruikleen.

☐

Ik ben bereid om bij evenementen aanwezig te zijn als eerstehulpverlener.
Aanmelden kan via https://ea.maebe.nl/cgi_bin/ehbo.cgi

☐

Ik ga akkoord met opname in een mailgroep waarin diensten worden besproken

☐

Ik ga akkoord met opname in een appgroep waarin diensten worden besproken

Wilt u nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

Bedankt voor uw aanmelding!
Ondertekend te Leusden, d.d.: __________

Handtekening: _____________________

Voor vragen of opmerkingen over uw inschrijving kun u mailen naar secretaris@ehboleusden.nl.
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