
 
 

         

 
                                               
Persoonsgegevens  
Naam:  NBF pas:  

Adres: Geslacht:  

Postcode/plaats:   E-mail:  

Geboortedatum:   

Telefoonnummer:  Mobiel:  

Automatische incasso JA(nieuwe leden dienen een machtiging invullen) /Nee 

 
Ik wil spelen op: 

 
Het lidmaatschap 
Met een NBF-pas bent u gerechtigd deel te nemen aan de huisleague, alle toernooien en kampioen-

schappen onder auspiciën van de NBF. De kosten voor de NBF-pas worden geïnd in juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldmateriaal 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze 
groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.  

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben   

 

League Doelgroep Contributie* Tijdstip Team Vast Res. 

Dinsdag Senioren € 34,00 19.30 –21.30    

Woensdag Senioren € 34,00 19.30 – 21.30    

*Contributie league is 10 maanden inclusief Algemene kosten, 10 Incasso’s, augustus, september, okto-

ber, november, december, januari, februari, maart, april en mei. Bedragen zijn onder voorbehoud van 

goedkeuring in de algemene ledenvergadering.  

Ik wil graag de volgende NBF pas* aankruisen s.v.p. 

Hoofdlid  Jeugd € 20,65 

Hoofdlid  Senioren 18 t/m 21 jaar € 25,80 

Hoofdlid  Senioren 22 t/m 64 jaar € 30,95 

Hoofdlid  Senioren 65 jaar en ouder € 25,80 

Dubbellid  Dubbellid € 10,30 

Nieuw lid  Entreekosten NBF €   3,10 

Teambijdrage per seizoen € 30,00 

Aanmeldingsformulier        Speelseizoen 2018-2019 

Ondertekening: 
Deze inschrijving loopt vanaf datum inschrijving tot wederopzegging. Opzeggingen dienen voor 1 juli schriftelijk 
aan de ledenadministratie doorgegeven te worden, wordt hieraan niet voldaan dan dient men de volledige con-
tributie van het komende seizoen te betalen.  

Voor minderjarige is een ondertekening van ouders of voogd noodzakelijk. 
 
HANDTEKENING SPELER:                                                                    Datum:____________ 

 
 
Zorgvuldigheid 
Je gegevens worden door onze vereniging met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten be-
hoeve van het lidmaatschap registreren we bij de NBF. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Op de 
NBF site www.nbf.bowlen.nl vind je het Privacy Statement van de NBF. Je hebt via de NBF site altijd toegang tot je 
eigen gegevens. Voor meer en uitgebreide informatie zie onze site www.bvbergenopzoom.nl. 
 

 

Penningmeester/Ledenadministratie 

Jan Spaans 

Casper Fagellaan 3 D 

4615 GM Bergen op Zoom 

Telefoon: 0164-259506 of 06-18595124 

E-mail: spaekel@gmail.com 

http://www.nbf.bowlen.nl/

