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Wijzigingsformulier Schuttersgilde EMM Lobith. 

Emailadres Ledenadministratie:  ledenadministratie@emm-lobith.nl 

Persoonsgegevens schutter / dame Huidig Te wijzigen in: 

Lidnummer   

Voorletters   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Straat   

Huisnummer (+ eventuele toevoeging)   

Postcode   

Woonplaats   

Land   

Telefoonnummer   

Telefoonnummer mobiel   

Geslacht   

Geboortedatum   

IBAN   

E-mailadres   

 
 

Opmerking: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denk aan de (aangezichts) foto. 
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Wijzigingsformulier eventuele partner/vriend(in) Schuttersgilde EMM Lobith. 

Emailadres Ledenadministratie:  ledenadministratie@emm-lobith.nl 

Persoonsgegevens Partner Huidig Te wijzigen in: 

Lidnummer n.v.t. n.v.t. 

Voorletters   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Straat   

Huisnummer (+ eventuele toevoeging)   

Postcode   

Woonplaats   

Land   

Telefoonnummer   

Telefoonnummer mobiel   

Geslacht   

Geboortedatum   

E-mailadres   

 
 
 

Opmerking: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denk aan de (aangezichts) foto. 
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Geachte schutters en dames van ons gilde, 
 

In de ledenvergadering van 27-03-2015 is besloten om een betere, meer zorgvuldige toegangscontrole te 
gaan hanteren tijdens ons schuttersfeest. 
Dit gaan wij realiseren met behulp van een pasjessysteem voor dames én heren. 
Door te scannen bij de entree van de zaal kan snel en eenvoudig worden gecontroleerd of de persoon, die 
de zaal wil betreden, ook daadwerkelijk lid is van ons gilde. Ook de leeftijd kan (in verband met het 
verstrekken van het juiste armbandje) direct vastgesteld worden. 
Dit alles zal de doorstroom bij binnenkomst alleen maar ten goede komen; dat moge duidelijk zijn. 
Ook onze dames zullen hierdoor te allen tijde de zaal zelfstandig in en uit kunnen.  
 

I.v.m. bovenstaande verzoeken wij dan ook alle schutters om meegestuurde bijlage te controleren en daar 
waar nodig te wijzigen c.q. aan te vullen. 
Omdat wij tevens alle dames van ons gilde willen registreren is het van essentieel belang dat ook zij ons op 
het blanco formulier voorzien van de gevraagde data. 
 

Verder willen we om uitwisseling van pasjes tegen te gaan deze meteen voorzien van een (aangezichts) 
foto.  
Het verzoek is dan ook om deze foto te mailen (naar het hieronder genoemde adres) o.v.v. naam en 
geboortedatum. 
Voor diegenen die niet beschikken over een scanner / webcam / digitale camera is het mogelijk om samen 
met het wijzigingsformulier een afdruk mee te sturen. 
Het heeft onze voorkeur om met een zo compleet systeem van start te gaan, dus graag uw medewerking. 
 
Ook het E-mailadres is voor ons van groot belang omdat wij daardoor in staat gesteld worden om in de 
nabije toekomst steeds vaker via mail met u te communiceren. 
De aanzienlijke portokosten kunnen we op die manier tot een minimum reduceren. 
Dit adres dus a.u.b. ten alle tijden vermelden! 
 

Het pasjessysteem staat overigens los van de verscherpte regels die gelden bij het schieten. 
Daar blijft iedere schutter zelf verantwoordelijk om zich te kunnen legitimeren voordat hij het schot 
daadwerkelijk lost. 
Dit kan met paspoort, ID-kaart, rijbewijs of een kopie van één van deze documenten. 
 

Graag ontvangen wij uw formulier uiterlijk 30 november 2015 retour. 
Inleveren kan bij; 

 Ricardo Tankink 

Graaf Ottoweg 76 

6915 VZ  Lobith 

 Wim Geurts 
’s Gravenwaardsedijk 1 

6916 AV  Tolkamer 
 

Ook voor gescande formulieren en digitale foto’s geldt; uiterlijk 30 november 2015 mailen naar; 
 ledenadministratie@emm-lobith.nl 

 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de genomen moeite, 
 
De Senaat. 
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