
DE LIDKAART BLIJFT EIGENDOM VAN DE VERENIGING 
 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER SYMPATHISANT 
GRAAG IN BLOKLETTERS 

 

 Société ou   Privé 

1. Bedrijf: ............................................................................................................................................. 

2. NAAM: .............................................................................. - VOORNAAM:................................................ 

3. Geboortedatum en -plaats : ................................................................................................................ 
4 Rijksregisternummer _   .................................................................................................................................  

5 Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Postcode___________________Gemeente : ….................................................................. 

6 Telefoon : ________________________GSM:___________________________________________  

7  E-Mail : _____________________________ @ __________________________________________  

8 Beroep: . _______________________________________________________________________________________________  

8 Gesproken talen:    Frans   -    Nederlands    -     Duits    -   Andere: _______________________   

9 Wat zijn uw interesses (hobby’s) ? _______________________________________________________  . 

10. Voertuig : Merk : .............................................. - NUMMERPLAAT : ______________________________   
 

 

Gelieve dit document op te sturen naar: I.P.A Brabant-Brussels – via VERHULST Michel rue des 
Coquerées 9 1341 OTTIGNIES-L.L.N. 

Op het moment van inschrijving, ik stort op de rekening van I.P.A. Brabant-Brussels, het 

bedrag van 30.00 € (privé)  - 60.00 € (bedrijf) voor het jaar     . 
 

 

 

Gedaan te ...................................... , op .......................................... Voorgesteld door: 

Voor akkoord, Naam :………………………………………………………………………………. 

I.P.A. lidmaatschapsnummer:  ________________  

 

Handtekening  : Kandidaat...................................................................... Handtekening : ...........................................................
 

 

 

 

REGLEMENT ZIE ACHTERZIJDE 
Versie van 12/12/2022 

ACHTERKANT TEKENEN AUB 

  

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
BRABANT-BRUSSELS VZW 

Regio Brussel Hoofdstad 
Onderneming n° 0834.722.909 

Montoyerstraat 1/15 1000 BRUSSEL 
GSM/TEL: 0475976371 / 010613665 

IBAN  BE83 3630 6687 9015 – BIC B B R U B E B B  

N° : ……………………………………….. 

Datum aankomst: .................... 

Visa secretaris: ……………………. 

Visa schatbewaarder: ……........ 

Visa voorzitter: ……………………… 

KAART  SYMPATHISANT 

Op: …………………………………. 

Verzonden:  ................................... 

...................……………………………… 

PHOTO 



LIDMAATSCHAP VAN EEN "SYMPATHISANT" VAN IPA PROVINCIE IPA BRABANT-

BRUSSEL VZW 

 
De Provinciale Raad van BRABANT-BRUSSEL heeft ermee ingestemd om, op exclusieve 

basis, "giften" te aanvaarden van "sympathisanten" van de IPA Provincie BRABANT-

BRUSSEL – VZW. 

 
Het minimumbedrag is altijd 5 € meer dan de contributie die het lid betaalt, per gezin dat 

op hetzelfde adres woont en volgens de hieronder beschreven modaliteiten: - Elk lid van de 

IPA BRABANT-BRUSSELS - A.S.B.L. kan de schenking van een supporter aan de IPA 

BRABANT-BRUSSELS - A.S.B.L. sponsoren, ongeacht zijn adres. - De supporter moet het 

lidmaatschapsformulier invullen en ondertekenen en moet steun krijgen van een lid van de 
IPA BRABANT-BRUSSELS - A.S.B.L. 

Stuur het door beide partijen naar behoren ingevulde en ondertekende formulier naar de 

provinciale penningmeester van de IPA-provincie BRABANT-BRUSSEL - A.S.B.L. - De 

donateur stort zijn of haar gift (momenteel minimaal 30 €) op het aangegeven 
rekeningnummer. - Zodra de betaling is ontvangen, ontvangt de begunstigde een kaart 

"SYMPATHISANT" van de Provincie BRABANT-BRUSSEL - A.S.B.L., geldig voor het lopende 

jaar. Deze kaart is op naam, genummerd, niet overdraagbaar en gaat vergezeld van een 

ontvangstbewijs. 
 

De sympathisant wordt op de hoogte gehouden van de festiviteiten en reizen van de IPA 

Provincie BRABANT-BRUSSEL A.S.B.L. via ons driemaandelijks tijdschrift en/of per e-mail. 

Hij/zij zal kunnen deelnemen aan alle voorgestelde evenementen tijdens het jaar van 
validatie van zijn/haar sympathisantenkaart, terwijl hij/zij profiteert van het tarief voor 

leden van het IPA, op voorwaarde dat er geen onderbreking is geweest sinds zijn/haar eerste 

donatie. Indien hij/zij dit wenst, zal hem/haar worden toegestaan zijn/haar situatie te 

regulariseren teneinde opnieuw aan de georganiseerde activiteiten deel te nemen. 

 
De sympathisant heeft geen stemrecht in de vereniging, mag geen enkele vergadering of 

statutaire algemene vergadering van de IPA Provincie BRABANT-BRUSSEL - A.S.B.L. 

bijwonen, tenzij op uitnodiging. Het bestuursorgaan van de IPA Provincie BRABANT-

BRUSSEL - A.S.B.L. behoudt zich het recht voor om elke "sympathisant" uit te sluiten die, 
om welke reden dan ook, de goede naam van de IPA of haar leden schaadt. Daartoe zal 

hem/haar bij toetreding als "sympathisant" dit reglement worden overhandigd. 

 

Verklaring: Ik geef mijn toestemming: - Ik verklaar dat ik het privacybeleid van het IPA 
Provincie BRABANT-BRUSSEL ASBL (SCHRAPPEN) Ja /Nee, via de link op de pagina 

"privacybeleid" van onze website - www.ipa-brabant.be of in het magazine heb gelezen. 

Ik geef toestemming dat mijn gegevens op dit document uitsluitend worden gebruikt voor 

de doeleinden van het IPA. BIFFER Ja /Nee. 

Ik geef toestemming dat foto's die tijdens IPA-activiteiten zijn gemaakt en waarin ik 
verschijn, worden gepubliceerd in het IPA-magazine, de IPA-website of de sociale netwerken 

van IPA. (SCHRAPPEN) Ja /Nee. 

In geval van weigering verbind ik mij ertoe deze weigering vóór elke activiteit in herinnering 

te brengen. 
 

Uw gegevens worden bewaard totdat uw lidmaatschap van de IPA wordt beëindigd. 

• Donatie van minimum 30 € - Jaar : 2023 Te storten op rekening BE83 3630 6687 9015 

van de I.P.A. Provincie BRABANT-BRUSSEL VZW.  
Versie 12/12/2022. 

Handtekening 


