Inschrijving aspirant lid BeVo
Ter attentie van
Ann Van de Voorde
Verantwoordelijke erkenningen
Erkenningscommissie BeVo
Roggestraat 19
9160 LOKEREN

Beste
Bedankt voor uw interesse om lid te worden van BeVo. Gelieve onderstaande tabel en vragen in te
vullen en deze samen met de gevraagde kopieën te versturen naar de erkenningscommissie van BeVo
op bovenstaand adres of ingescand als 1 document naar erkenning@bevo-belgie.org
Gevraagde gegevens:

Aan te vullen:

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Provincie
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer praktijk (indien reeds bestaande)
GSM nummer
E-mail
Website (indien reeds bestaande)
Ondernemersnummer (indien reeds bestaande)

Uw gegevens worden in ons bestand opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U beschikt over een recht op toegang,
verbetering en schrapping van uw gegevens. Deze gegevens worden behandeld conform de wet op de Privacy.
BeVo – Beroepsvereniging van reflexologisten België | Anglo 35 | B - 9870 ZULTE
www.bevo-belgie.org

Inschrijving aspirant lid BeVo
Welke opleiding(en) in de reflexologie en andere heeft u gevolgd?
Stuur een uitgebreide CV mee, samen met kopie van diploma/certificaten en kopie van eindwerk.
(incluis de reguliere opleidingen en eventueel EHBO diploma)

Onderstaande vragen zijn bedoeld om een beter inzicht te krijgen in onze leden. Het doel is beter in te
kunnen spelen op dat wat belangrijk is voor onze leden. Deze gegevens worden niet meegenomen in
de beoordeling voor de aanmelding.
1

Oefent u ook nog een ander beroep uit? Zo ja, wat?

2

Welke cursussen/opleidingen volgt u momenteel?

3

Bent u bij andere (beroeps)verenigingen aangesloten? Zo ja, welke en hoe lang?

4

Wat is de motivatie om u aan te sluiten bij BeVo?

5

Wat verwacht u van BeVo?

Uw gegevens worden in ons bestand opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U beschikt over een recht op toegang,
verbetering en schrapping van uw gegevens. Deze gegevens worden behandeld conform de wet op de Privacy.
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Inschrijving aspirant lid BeVo
Naast de eerder gevraagde documenten (CV, kopie van diploma/certificaten, kopie van eindwerk en evt
EHBO diploma) willen wij u verzoeken ook een kopie mee te sturen van onderstaande documenten.

Mee te sturen documenten

Inschrijvingsbewijs cursus reflexologie

Kopie attest van goed gedrag en zeden maximaal 3 maanden oud.

Complete CV met kopieën van diploma’s en attesten, e.a.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Intern gebruik (VOORBEHOUDEN VOOR BEVO – NIET INVULLEN!)

Lidmaatschapnummer

Datum in

Opvolgingsdatum

Voor bijkomende vragen kan u Ann steeds contacteren via erkenning@bevo-belgie.org of kunt u
mailen naar voorzitter@bevo-belgie.org
Hopende u hiermee van dienst te zijn en met de beste groeten,
Team BeVo
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