Aanvraagformulier lidmaatschap
Aan het College van Parnassim van het Kerkgenootschap
de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam
Mr. Visserplein 3
1011 RD Amsterdam
Ondergetekende verzoekt om hem/haar en de navolgende tot zijn/haar gezin
behorende personen te erkennen als lid van het Kerkgenootschap de PortugeesIsraëlietische Gemeente te Amsterdam (P.I.G.) en doet hierbij opgave van
betreffende persoonsgegevens.
Door de aanvaarding van het lidmaatschap geeft ondergetekende zowel voor zich
als voor de tot zijn/haar gezin behorende personen toestemming tot het opnemen
van de persoonsgegevens en mutaties op hen betrekking hebbende in de kerkelijke
ledenadministratie en machtigt de P.I.G. tot gebruikmaking daarvan conform de
bepalingen en richtlijnen voor een dergelijke administratie in het kader van de Wet
op de Persoonsregistratie.
Voorts verklaart ondergetekende dat hij/zij zich confirmeert aan de bepalingen en
verplichtingen ten aanzien van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage (fintas) en dat hij/zij
aanvaardt dat eventuele rechtmatige wijzigingen hierin voor hen bindend zijn.
Indien bij aangaan van het lidmaatschap bijzondere voorwaarden ten aanzien van
de fintas van toepassing zijn, dan vormt de (ook namens de P.I.G. getekende)
bijdrage met betreffende voorwaarden een onderdeel van dit formulier.
Ten behoeve van een goed gedocumenteerd bevolkingsregister verzoekt het
rabbinaat u kopieën van geboortebewijzen mee te sturen. Indien deze ontbreken is
de P.I.G. bij deze gemachtigd om de benodigde documentatie rechtstreeks bij de
Burgerlijke Stand op te vragen – voor zover dit Gemeenten in Nederland betreft.
Door ondertekening en/of afgifte van dit formulier bij de P.I.G. – daaronder
begrepen het rabbinaat van de P.I.G. – verklaart u uitdrukkelijk ermee akkoord te
gaan dat het rabbinaat van de P.I.G., daaronder begrepen zijn medewerkers, zo
nodig en conform haar eigen afweging en oordeel, onderzoek doet naar de juistheid
en compleetheid van de door u aangeleverde informatie en documenten voor het
doel dat u in dit formulier beoogt te verwezenlijken. Dat houdt onder meer in, maar
is niet beperkt tot onderzoek - in de meest ruime zin - naar uw joods-zijn of joodse
afkomst. De toestemming omvat tevens de mogelijkheid dat het rabbinaat andere
rabbijnen of rabbinale instellingen in dat kader benadert en/of hen informatie over
u verstrekt.

Ondertekening aanvrager
Eerste ondergetekende
Indien van toepassing, tweede
ondergetekende (wettelijk partner
van eerste ondergetekende)
Plaats en datum

1/4

Gegevens aanvrager
Achternaam
Voornamen
Joodse naam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboorteplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Datum vestiging huidige
woonplaats
Eerder lid geweest van de
PIG?
Burgerlijke staat
Burgerlijk huwelijk

Plaats:

Datum:

Choepa

Plaats:

Datum:

Vader

Moeder

Achternaam
Voornamen
Joodse naam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Achternaam
Voornamen
Joodse naam
Geboorteplaats
Geboortedatum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hier in te vullen gegevens betreffende eventueel vorig huwelijk aanvrager:
Naam wettelijke partner: ........................................................................
Voornamen: .....................................
Geboortedatum:.............................. Geboorteplaats:..............................
Overleden/gescheiden op: ........................ te...........................................
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Gegevens wettelijk partner aanvrager
Achternaam
Voornamen
Joodse naam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geboren te
Geboortedatum
Telefoonnummers
E-mailadres
Datum vestiging te
Amsterdam
Eerder lid geweest van de
PIG?
Burgerlijke staat
Burgerlijk huwelijk

Plaats:

Datum:

Choepa

Plaats:

Datum:

Vader

Moeder

Achternaam
Voornamen
Joodse naam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Achternaam
Voornamen
Joodse naam
Geboorteplaats
Geboortedatum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hier in te vullen gegevens betreffende eventueel vorig huwelijk partner aanvrager:
Naam wettelijke partner: ........................................................................
Voornamen: .....................................
Geboortedatum:.............................. Geboorteplaats:..............................
Overleden/gescheiden op: ........................ te...........................................
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Gegevens (pleeg)kinderen t/m 26 jaar
Achternaam

Voornamen

Joodse naam

M/V Geboorteplaats Geboortedatum

Ondertekening Portugees-Israëlietische Gemeente
Akkoord

Datum

Naam

Handtekening

Rabbinaat
College van
Parnassim
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