
Patrick
Notitie
Zet de handtekening binnen de lijnen.De handtekening kunt u op 2 manieren zetten:digitaal of hard-copyDigitaal handtekening zetten (adobe acrobat reader):1. klik op “Gereedschappen”2. klik op “Invullen en ondertekenen”3. klik op “Ondertekenen”4. klik op “Handtekening”5. er verschijnt een menu waar je 3 opties hebt:- “Typen”- “Tekenen”- “Afbeelding”Klik op “Tekenen”6. teken u handtekening en klik op “Toepassen”7. klik waar u de handtekening wil plaatsen en pas eventueel de grootte aan.

https://ekc2000.nl/documents/Privacy%20Policy%20EKC%202000.pdf
Patrick
Notitie
Het Bestuur van EKC 2000 heeft een groepsapp op Whatsapp, hieraan kunt u deelnemen. Het bestuur stuurt hier ter informatie berichten, de andere groepsleden kunnen deze berichten alleen lezen en zelf geen berichten plaatsen.Tevens kunt u via de mail op de hoogte gehouden worden van de nieuwsberichten, fotoalbums, activiteiten en wedstrijdverslagen. U kunt zelf aangeven welke categorie u wilt ontvangen.het kan zijn dat de mails in de spam terecht komen na aanmelding van deze diensten.
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