Als je ’t mij vraagt:

Chiro
PAO Maldegem

Onderwerp: Start van het nieuwe jaar

Beste ouders,
Het nieuwe Chirojaar is alweer bijna begonnen en de startdag komt er snel aan. Voor de leden die zich willen inschrijven voor het
spetterende nieuwe Chirojaar 2019- 2020.
Bij deze vragen wij om onderstaand strookje in te vullen en dit samen met het lidgeld, dat €17 bedraagt, op zondag 9 september
gepast af te geven in een gesloten envelop aan iemand van de leiding. Uiteraard zijn inschrijvingen ook de weken nadien nog
welkom. Wij aanvaarden geen overschrijvingen, maar enkel cash. We vragen om dit zo vlug mogelijk te doen, zodat uw kind
verzekerd is als het naar de Chiro komt! Het traditionele boekje, de Chirobabbel, wordt bij het inschrijven ook doorgemaild.
Al enkele jaren ontvangt een groot deel van de ouders onze post elektronisch. Het bespaart ons veel tijd, papier en benzine. Toch
zijn er nog een aantal ouders die niet happig zijn om hun e-mailadres op te geven. We willen dan ook benadrukken dat dit enkel
dient om brieven en dergelijke door te sturen en dat het voor ons een stuk gemakkelijker is. Enkel wanneer u niet beschikt over
een e-mailadres, bezorgen wij u de post uiteraard in uw brievenbus.
Ouders die een bezoekje van de leiding wensen voor een extra woordje uitleg over onze werking, kunnen dit laten weten zodat
een datum kan worden afgesproken.
Alvast bedankt,
De leidingsploeg
In het kader van de vernieuwde wetgeving hieronder onze privacy verklaring:
Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro PAO Maldegem, Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem, chiromaldegem@hotmail.com. Dat
gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Meer info vindt u op https://www.chiromaldegem.be/.
Lid worden van Chiro PAO Maldegem betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij
identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op
chiro.be/privacyverklaring.
Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde
contactgegevens.
Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via https://chiro.be/form/je-gegevens-opvragen
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