INSCHRIJFFORMULIER P.V.DE BOULEDOZERS
jaar 2018
De ingevulde gegevens worden gebruikt conform ons privacyprotocol, te raadplegen op onze website
www.bouledozers.nl
⓪ = Correcte optie aankruisen
Heeft u reeds een licentienummer
bij de NJBB?

➔ ⓪ Nee

Gewenste licentie:

➔ ⓪ Club licentie (C-lidmaatschap)

⓪Ja, namelijk:_____________

⓪ Jeugd-licentie (tot leeftijd van 18 jaar)
⓪ Wedstrijd-licentie (W-lidmaatschap)
Geslacht:

➔ ⓪ Man

Geboortedatum/geboorteplaats

➔ ____ - ____ - 19____ te:

Voorletters:

➔

Voornaam / Roepnaam

➔

Tussenvoegsel:

➔

Achternaam(+meisjesnaam):

➔

Nationaliteit:

➔ ⓪ NL ⓪ anders : _________________

Straat en huisnummer:

➔

Postcode:

➔

Provincie:

➔ Noord-Holland

Gemeente:

➔

Woonplaats:

➔

Telefoon:

➔ 0_______ - ___________________________

Mobiel:

➔ 06 -

E-mailadres:

➔

Ik kwam in contact met vereniging
De Bouledozers via:

⓪ kennissen ⓪ internet ⓪ de website ⓪ anders, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………..
➔ ………………………………………………………………………………………………………..

Plaats en datum inschrijving:

➔ Plaats:__________________dd__________________________

Handtekening:

⓪ Vrouw

/

Handtekening ouders (bij jeugdlid):

Contributies en licenties 2018
Nieuwe leden betalen eerst een borgstelling, waarin de bondsbijdrage en het inschrijfgeld (€ 5,-) is verrekend.
Wanneer de inschrijving is verwerkt, wordt de bondsbijdrage verrekend met het contributietotaal. Men ontvangt
vervolgens een nota voor het nog resterende bedrag aan contributie.
Het bedrag van de borgstelling bedraagt:
Borgstelling voor W-leden
€ 37,60 (€ 32,60+ € 5)
Borgstelling voor C-leden
€ 17,55 (€ 12,55+ € 5)
Borgstelling voor J-leden
€ 16,50 (€ 16,50+ € 0)
U wordt verzocht het bedrag van deze borgstelling, per omgaande, met vermelding van de naam van het
kandidaat-lid, over te maken op rekening: NL56 RABO 0104 0485 22 t.n.v. P.V. De Bouledozers.
Stapt u, als geregistreerd bondslid, over vanuit een andere club naar de Bouledozers, dan betaalt u uiteraard
geen bondsbijdrage/licentiekosten meer. Dan bedraagt uw borgstelling alleen de inschrijfkosten van € 5,00.

Pas na ontvangst van de borgstelling wordt uw inschrijving bij de bond én bij de club voltooid.

Gefaseerde contributie bij nieuwe leden in 2018
Wanneer u zich in de loop van het contributiejaar aanmeldt, betaalt u, wanneer u lid wordt:
tussen 1 januari en 1 juli
:100% van de contributie en volledige licentie
tussen 1 juli en 1 november
:50% van de contributie en volledige licentie
tussen 1 november en 31 december
:0% van de contributie, maar nog wél de licentiekosten (zie overzicht
hieronder), mits u zich voor het volgende jaar aanmeldt als lid. Volgens
art. 4 van het Huishoudelijk Reglement kunnen deze kandidaat-leden dan
reeds een kennismakingsperiode van 6 weken achter de rug hebben.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen t/m 30 november van het lopende jaar.
Bij een gefaseerde contributie betaalt u dus aan contributie inclusief de bondsbijdrage:

Lid met

Leeftijd
op
31-12-2018

Clubcontributie Bondsbijdrage
vanaf
vanaf
01-01-2018
01-01-2018

Totaal
per
01-01-2018

Totaal
per
01-07-2018

Totaal
per
01-11-2018

Clublicentie

18+

€ 60,00

€ 12,55

€ 72,55

€ 42,55

€ 12,55

Wedstrijdlicentie

18+

€ 60,00

€ 32,60

€ 92,60

€ 62,60

€ 32,60

Jeugdlicentie

18-

€ 0,00

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

Al in het eerste kalenderjaar van uw lidmaatschap wordt u geacht enige malen per jaar
(circa 3 maal) kantinedienst/bardienst te verrichten.

Mede namens het bestuur en de leden wens ik u veel bouleplezier!

