AANMELDFORMULIER LBvR

Ik meld mij aan als basislid van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders en stem toe dat
mijn gegevens worden vermeld op de website van de vereniging.
Het basislidmaatschap is een volledig lidmaatschap van de vereniging zonder te zijn opgenomen in het
register van ritueelbegeleiders.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen alle leden van de beroepsvereniging zich registeren en daarmee voldoen
aan de beroepsstandaard die op 15 juni 2019 door de vereniging is vastgesteld. Om voor registratie in
aanmerking te komen dient men zich als basislid bij de vereniging aan te melden.
Uit de beroepsstandaard:
Registratie toont aan dat een ritueelbegeleider een geaccrediteerde initiële opleiding heeft genoten,
bekwaam is en door bij- en nascholing het vereiste niveau onderhoudt. In 3.3 staat: De initiële
toetsing is vereist bij het gaan beoefenen van het beroep van ritueelbegeleider, en voor registratie en
het volwaardig lidmaatschap van de beroepsvereniging LBvR. Voor een blijvende registratie dient het
vereiste niveau te worden onderhouden door bij- en nascholing.
Per 1 januari 2019 is de contributie voor het basislidmaatschap vastgesteld op 6,25 euro per
maand. Je ontvangt één factuur voor de maanden in 2019 waarin je lid bent.
DE HEER / MEVROUW
VOORLETTERS
ROEPNAAM
ACHTERNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER VAST
TELEFOONNUMMER MOBIEL
E-MAILADRES
BEDRIJFSNAAM
WEBSITE
DATUM
HANDTEKENING

Dit formulier en bijgevoegde privacyverklaring toesturen aan:
Secretaris LBvR – Mevrouw Francis de Kwant – gedigitaliseerd naar info@lbvr.nl
per gewone post naar Dammerkade 8, 1244 NS Ankeveen
(Voor meer informatie: www.lbvr.nl, per mail info@lbvr.nl of tel. 06-17105807)

PRIVACYVERKLARING
U bent – als lid van onze vereniging – opgenomen in het databestand van de
Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders. De vereniging gebruikt uw
gegevens uitsluitend om met u te communiceren over verenigingszaken en zaken die
voor u van belang kunnen zijn voor uw werkzaamheden als ritueelbegeleider. De
vereniging gebruikt uw gegevens uitsluitend voor verenigingsdoeleinden en zal deze
niet delen met anderen. Daarnaast zijn uw gegevens opgenomen in het register van
ritueelbegeleiders op het openbare deel van de website van de LBvR.
Conform de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de
vereniging verplicht toestemming te vragen voor het opslaan van uw gegevens zoals
hierboven vermeld.
Door ondertekening van deze verklaring gaat u akkoord met het opslaan van uw
gegevens zoals hierboven beschreven.
Ondergetekende:
Naam:
…………………………………………………………………………………………………………….
Naam bedrijf:
…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/Plaats:
…………………………………………………………………………………………………………….
Gaat akkoord met het gebruik van de persoonlijke contactgegevens zoals hierboven
beschreven. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Datum
…………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening
…………………………………………………………………………………………………………….
Het getekende formulier per e-mail verzenden naar info@lbvr.nl of per post naar
Secretaris LBvR, Dammerkade 8 1244 NS Ankeveen

