Code:
Ppย

WAT DHAMMAPATEEP vzw

P

Willendriesstraat 7 b, 2812 Muizen (Mechelen)

Ondernemingsnummer: 0892.723.959

AANVRAAGFORMULIER – APPLICATION FORM

Lees ook de keerzijde / Read the back also.

WAT DHAMMAPATEEP
LIDMAATSCHAP – MEMBERSHIP
Ik wens aangenomen te worden als STEUNEND LID VAN WAT DHAMMAPATEEP TEMPELVERENIGING (vzw) en
verklaar de doelstellingen, statuten en reglementen te aanvaarden.
I wish to be admitted as SUPORTING MEMBER OF WAT DHAMMAPATEEP TEMPLE ASSOCIATION (npo) and
declare to accept the goals, the statutes and regulations.
Lidmaatschap voor maar 1 persoon invullen, enkel in Latijns schrift (geen Thai behalve voor de handtekening!)
Fill in membership for only 1 person, and only in Latin script (no Thai except for the signature!)
Dhr./ Mr.

Mevr./ Mrs.

Mej. / Miss

Familienaam / Last name ………………………………….………………………………………………………………………...…………………...
Voornaam /First name

………………………………………………………………………………………….………..…….....…………………...

Straat / Street

……………………..…………………...………......………………………………… Nr. …………………………………

Plaats / Place

………………………………………………………………………………………….…………...……………………….....

Postcode

………………………………………Land / Country …………………………………..………...……………….........

Telefoon / Telephone

…………………………………………...……………… ID Line: ………………………………………..…………….....

Mobiel / Mobile

…………………………………………………………… E-Mail: …………………..………………………………………

Ik wens informatie (post) te ontvangen over de activiteiten en diensten van Wat Dhammapateep:
I wish to receive information (mail) about the activities and services of Wat Dhammapateep:

Ja / Yes

Neen / No

E-mail Nieuwsbrief

__________________________________________________________________________________________________
Ik wens Wat Dhammapateep te steunen met een jaarlijkse vrije bijdrage (donatie) van 25 €:
I wish to support Wat Dhammapateep with a yearly free contribution (donation) for 25 €:

Ja / yes

Neen / No

_______________________________________________________________________________________________________

Datum / Date: ……….…/………..…./………...…….

Handtekening / Signature:

………..……………………………………..………………………………………
Wat Dhammapateep vzw zal naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens waarborgen overeenkomstig de Wet op de Privacy (8 december 1992).
Wat Dhammapateep vzw wil, to the best of its abilities, guarantee the protection of the personal data conforming to the Law on the Privacy (8 December 1992).

Tel.: 015 29 00 99 Bank ING: 363-0259140-93 IBAN: BE98 3630 2591 4093 BIC: BBRUBEBB
Website: www.watdhammapateep.be E-mail: info@watdhammapateep.be

WAT DHAMMAPATEEP vzw

Willendriesstraat 7 b, 2812 Muizen (Mechelen)

Ondernemingsnummer: 0892.723.959

AANVRAAGFORMULIER – APPLICATION FORM

Lees ook de keerzijde / Read the back also.

LIDMAATSCHAP
Voorwaarden: meerderjarigheid, onze doelstellingen steunen, onze regels respecteren en aanvaard worden door de
Raad. Je hoeft geen boeddhist te zijn en er is geen verplichte bijdrage (lidgeld).
Het is een verantwoordelijkheid van de leden van de Thais-Vlaamse Gemeenschap en alle andere sympathisanten van
de Tempel om voor de verdere ontwikkeling van de Tempel te zorgen zodat de doelstellingen kunnen worden
verwezenlijkt. De Tempel is, met de hulp van jullie allen, een bijzonder centrum van boeddhistische, culturele en
sociale activiteiten.
Het zeer gewaardeerde werk en de onbaatzuchtige steun van jullie allen is onmisbaar. De eerste stap echter, die
iedereen kan zetten, is lid te worden van de Tempelvereniging. Een groot aantal leden is ook het bewijs voor het
belang en de betekenis van onze Tempel in deze samenleving.
Al onze toegetreden leden zijn gelijk en wij noemen ze Steunende Leden omdat iedereen, die de doelstellingen en
activiteiten van de Tempel steunt, lid kan worden.
Er bestaat helemaal geen financiële voorwaarde om lid te worden. Indien iemand de Tempel financieel wil helpen
(met een bijdrage of donatie) dan is dat zijn eigen vrije keuze en zijn persoonlijke verdienste (Merit), maar nooit een
verplichting. Natuurlijk zijn er ook inkomsten nodig om te kunnen werken …
Voor een koppel, laat beide partners lid worden door elk apart een formulier in te vullen. Duid slechts een van beiden
aan om informatie te ontvangen (per post) over het werk en de activiteiten van de Tempel.

MEMBERSHIP
Conditions: adulthood, support our goals, respect our rules, and being accepted by the Board. You need not to be a
Buddhist and there is no obligatory contribution (membership fee).
It is a responsibility of the members of the Thai-Flemish Community and all other sympathizers of the Temple to take
care of the further development of the Temple so that the objectives can be realized. The Temple is, with the help of
all of you, a special center of Buddhist, cultural and social activities.
The much appreciated work and the unselfish support of all of you are indispensable. But the first step, that everyone
can take, is to become a member of the Temple association. A large number of. Members is also a proof of the
importance and signification of our Temple in this society.
All our associated members are equal and we call them Supporting members because everyone, who supports the
goals and activities of the Temple, can become a member.
There exists not any financial condition to become a member. If someone wants to help the Temple financially (by a
contribution or donation) that will be his own free choice and his personal merit but never an obligation. Of course,
some revenues are necessary to be able to work ...
For a couple, let both partners become member, by each apart filling in a form. Mention only one of both to receive
(by mail) information about the work and activities of the Temple.
De persoonlijke gegevens zullen niet bekendgemaakt worden aan derden noch voor direct marketing doeleinden worden
aangewend. U kan ten alle tijden onze privacy verklaring consulteren op www.watdhammapteep.be of op ons kantoor.
The personal data will not be disclosed to third parties nor used for direct marketing purposes.
You can consult our privacy statement at any time on www.watdhammapteep.be or at our office.
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