
 

Koninklijke Aeroclub Keiheuvel 
17 Esc Lichtvliegwezenlaan 8    2490 Balen – Belgium 
IBAN: BE15 4193 0610 3130   BIC: KREDBB 

 
 

Datum: ………….…… 
Lidnummer: ………….…… 

Goedkeuring RvB: ………….……  

 

Kon. Aeroclub-Keiheuvel v.z.w. www.aeroclub-keiheuvel.be Email: info@aeroclub-keiheuvel.be  

 

Aanvraag lidmaatschap 

Persoonlijke informatie 

NAAM  : ……………………………………………………………….. 

VOORNAAM : ……………………………………………………………….. 

GEBOORTEPLAATS : ……………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM : ……………………………………………………………….. 

RIJKSREGISTERNUMMER : ……………………………………………………………….. 

STRAAT en  NR. : ……………………………………………………………….. 

POSTCODE en GEMEENTE : ……………………………………………………………….. 

 : ……………………………………………………………….. 

TELEFOONNUMMER / GSM : ……………………………………………………………….. 

 : ……………………………………………………………….. 

E-MAIL ADRES : ……………………………………………………………….. 

Keuze afdeling 

DIVISIE:  MOTORVLIEGAFDELING  ZWEEFVLIEGAFDELING   

Bijkomende informatie 

• Heb je familie of vrienden die reeds lid zijn van onze club (schrappen wat niet past): Ja / Nee1 

Zo  Ja, wie ? ……………………………..…. Eventuele relatie….……………………………….…   

• Heb je enige vliegervaring?: Motorvliegen Zweefvliegen  Andere: ………....…. 

Vergunning: ………………….………………..…..Vlieguren: ………………….………………..…. 

• Ben/was1 je reeds bij een andere club aangesloten? Zo ja, welke? …………………………….. 

• Ben je in bezit van een eigen vliegtuig. Zo ja, type en registratie? ………………………………. 

Verklaring huishoudelijk regelement 

Ondergetekende :…………………………………………………verklaart het huishoudelijk reglement 

en de privacy verklaring van Kon. Aeroclub Keiheuvel vzw., divisie Zweefvliegen/Motorvliegen1 

ontvangen en ‘gelezen en goedgekeurd’ te hebben. (Het reglement kan gevonden worden op : www.aeroclub-keiheuvel.be) 

 

Datum aanvraag: …… / …… / ……  …….…………………….   / …….……………………. 

   Handtekening Handtekening ouder(s) of 

voogd indien minderjarig 

                                                           
1 Schrappen wat niet past 
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Datum: ………….…… 
Lidnummer: ………….…… 
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Kon. Aeroclub-Keiheuvel v.z.w. www.aeroclub-keiheuvel.be Email: info@aeroclub-keiheuvel.be  

 

 

Privacyverklaring 
Het doel van deze privacyverklaring is de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van ledenbeheer. Voor deze verwerking berust de 

verantwoordelijkheid op: 

Kon. Aeroclub Keiheuvel VZW 

17e esc lichtvliegwezenlaan 8 

B-2490 Balen 

België 

verder genoemd de VERANTWOORDELIJKE. 

Artikel 1 - Verwerkingsdoeleinden 

De verzameling in het kader van het beheer van leden heeft als doel het aanleggen van het ledenregister, de facturatie van de door een lid 

gemaakte vliegbewegingen en het organiseren van de vliegschool, met name het geven en opvolgen van opleidingen. Deze doelen vallen allemaal 

binnen de te verwachten operaties van een vliegvereniging en zullen daarom geacht worden als zijnde verenigbaar.  

In deze verwerking zullen volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt worden: 

• Identificatiegegevens 

• Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit) 

• Rijksregisternummer 

• Opleiding en vorming 

Artikel 2 – Verwerkingsgrond 

Betreffende het aanleggen van het ledenregister, beroept de VERANTWOORDELIJKE zich op de grondslag wettelijke verplichting als bepaald in 

AVG art 6 §1 c). Deze wettelijke verplichting bestaat er in dat elke vzw verplicht is om een ledenregister bij te houden. 

Betreffende de gegevens verzameld inzake facturatie en het organiseren van de vliegschool beroept de VERANTWOORDELIJKE zich op de 

grondslag contractuele noodzaak als bepaald in AVG art 6 §1 b) om het lidmaatschap van de betrokkene te kunnen naleven. 

Artikel 3 – Ontvangers 

De verzamelde persoonsgegevens van de betrokkene zullen ontvangen worden door die vrijwilligers die belast zijn met bestuurs- of 

administratieve taken. Daarnaast zullen de gegevens verwerkt worden door verwerkers die instaan voor het opzetten van de ledendatabank. 

Artikel 4 - Rechten van de betrokkenen [Artikel 13 §2 b - f] 

In het kader van deze verwerking kan de betrokkene zijn rechten, zoals hieronder opgesomd, uit voeren door de VERANTWOORDELIJKE te 

contacteren via het e-mailadres info@aeroclub-keiheuvel.be.  

- Recht op inzage 

Conform AVG artikel 15 heeft de betrokkene het recht om informatie betreffende de verwerking alsook de verwerkte gegevens zelf op 

te vragen. 

- Recht op rectificatie 

Conform AVG artikel 16 heeft de betrokkene het recht om de van deze verwerkte gegevens te verbeteren waar gegevens foutief 

blijken te zijn. 

- Recht op verwijdering 

Conform AVG artikel 17 heeft de betrokkene het recht om verwijdering van de van deze verwerkte gegevens aan te vragen in het geval 

er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld onder AVG art 17 (1). 

- Recht op bezwaar 

Conform AVG artikel 21 heeft de betrokkene het recht om bezwaar in te dienen betreffende de van deze verwerkte gegevens. Deze 

aanvraag zal verwerkt worden indachtig de bepalingen onder AVG art 21. 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Conform AVG artikel 20 heeft de gebruiker het recht om de gegevens op te vragen in een machine-leesbaar formaat. Het precieze 

formaat kan bepaald worden door de Bewire NV. 

- Recht om klacht in te dienen bij de data-beschermingsautoriteit 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om klacht in te dienen bij de Belgische data-beschermingsautoriteit (DPA). 

Artikel 5 – Retentiebeleid 

De VERANTWOORDELIJKE zal de gegevens verzameld in het kader van het ledenbeheer verwijderen binnen een termijn van 1 jaar nadat het 

lidmaatschap van het desbetreffende lid is stopgezet, zodat deze gegevens desgevallend gebruikt kunnen worden voor de definitieve afhandeling 

van de uittreding van het desbetreffende lid. 


