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Aanvraagformulier Lidmaatschap 
Platform voor de Samenlevingsdienst 

 

 

Gelieve hieronder één type van lidmaatschap aan te vinken. 
 

 De vereniging wenst als effectief lid toe te treden, heeft kennisgenomen van de 
statuten van het Platform voor de Samenlevingsdienst en onderschrijft diens 
basisprincipes. De vereniging stemt ermee in om een jaarlijkse bijdrage2 van 50 € te 
betalen én de Algemene Vergaderingen bij te wonen.  

 De vereniging wenst toegetreden lid1 te worden en onderschrijft de basisprincipes 
van het Platform. De vereniging stemt ermee in om een jaarlijkse bijdrage2 van 50 € 
te betalen maar hoeft niet aanwezig te zijn of vertegenwoordigd te worden op de 
Algemene Vergaderingen. 

 De vereniging wenst als ondersteunend lid toe te treden en onderschrijft de 
basisprincipes van het Platform. Er hoeft geen lidgeld betaald te worden.  

Opmerking:  We houden alle verenigingen, ongeacht hun type van lidmaatschap, op de 
hoogte van de activiteiten van het Platform (Algemene Vergadering, studiedagen, 
nieuwsbrieven, ...) 
 

I. Contactgegevens van de organisatie 

Naam van de organisatie : ……………………………………………………………..……………………………………… 

Straat:……………………………………………… ……………………………….………….Nr……………….Bus :……….. 

Postcode :……………….. Gemeente/Stad : …………………………………………………………………………… 

E-mailadres :………………………………………………………………………………………………………… ………….. 

Website : ............................................................................................................................... 

Telefoon : …………………..…………..……………………………………………………………………………………….. 

 
Zie keerzijde 

                                                           
1
 Met het statuut ‘toegetreden lid’ kunnen gastorganisaties, die jongeren opvangen met een samenlevingsdienst, 

lid zijn van het Platform voor Samenlevingsdienst zonder tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting om 

deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergaderingen. 
2
 Bankrekeningnummer van het Platform voor Samenlevingsdienst BE25 0682 4896 5782 met de vermelding 

van uw organisatie + type van uw lidmaatschap + jaartal. 
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II. Wettelijke vertegenwoordiger 

Voornaam + NAAM : ................................................................................................................  

Functie : .................................................................................................................................... 

Tel : ...............................................................................................................……………………… 

E-mailadres : ............................................................................................................................... 

 
III. Contactpersoon 

Voornaam + NAAM : .............................................................................................................  

Functie : ................................................................................................................................ 

Tel : ............................................................................................................................………… 

E-mailadres : ....................................................................................................................... 

 
 
Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………..,  verklaar dat de organisatie 
die ik vertegenwoordig, zich aansluit bij het Platform voor de Samenlevingsdienst.  
 
Ik verklaar op mijn eer dat de Raad van Bestuur van mijn organisatie mij aangewezen heeft 
als vertegenwoordiger bij het Platform voor de Samenlevingsdienst.  
 
Opgesteld  te………………………………………………………………………. op ………………………………………… 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
Dit document dient per post of per e-mail te worden verstuurd naar: 
 
 
 
 
 
 
 

Platform voor de Samenlevingsdienst 
Hamerstraat 21, 1000 Brussel 

e-mail : info@samenlevingsdienst.be 

mailto:info@service-citoyen.be

