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LID WORDEN VAN DE BROEDERSCHAP 

Word steunend lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van 

Halle door een van de hieronder vermelde bedragen te storten op 

het rekeningnummer IBAN BE93 4333 0494 3167 (BIC KRED BE BB) 

van de werkgroep Mariaprocessie, met als vermelding  

“Broederschap – steunend lid werkjaar 2019-2020” en door uw 

contactgegevens via het onderstaande strookje te bezorgen aan het 

secretariaat van de Broederschap: 

• Via het email adres secretariaat@mariaprocessie.be; 

• Door het strookje af te geven aan een bestuurslid van de 

Broederschap; 

• Door het strookje af te geven in de sacristie van de basiliek; 

• Via het onderstaande postadres: 

De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle 

p/a Dekenstraat 15 

1500 HALLE 

 

De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle denkt ook aan uw privacy. Op 25 mei 2018 ging de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in voege. Deze verordening verplicht iedereen die 

persoonsgegevens bewaart en gebruikt, om de betrokkenen te informeren over welke gegevens er worden 

bewaard, waarvoor ze worden gebruikt en waarom en wie er toegang toe heeft. Meer informatie hierover is te 

vinden op onze website www.mariaprocessie.be . U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van de 

gegevens, die op uw persoon betrekking hebben. Dit kan op eenvoudig verzoek via e-mail aan 

secretariaat@mariaprocessie.be. 

 

 Ja, ik word steunend lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle en ik stort 

 min. € 50 voor mijn lidmaatschap werkjaar 2019-2020 

 min. € 500 voor een bedrijfslidmaatschap werkjaar 2019-2020 

 min. € 1250 voor een “lidmaatschap voor het leven” (enkel voor particulieren) 

op het rekening nummer IBAN BE93 4333 0494 3167 (BIC KRED BE BB) 

 

Naam en voornaam*:  ..............................................................................................................................  

Adres*: .....................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Telefoon: .................................................................................................................................................  

e-mail adres*: ...........................................................................................................................................  

 

*in drukletters 
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