Bataafsekade 4a
Tel: 0183 - 629926
Postbus 3097
4200 EB Gorinchem.

Vragenlijst t.b.v. de ledenadministratie

Naam
Voornaam
Straat
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon nr.+ evt. o6 nr.
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

Heeft u er bezwaar tegen dat uw telefoonnummer en geboortedatum worden vermeld op de algemene
ledenlijst?
:
ja / nee.
Wilt u alleen recreatief spelen met een Club licentie
:
ja / nee
Wilt u deelnemen aan licentiewedstrijden en toernooien
:
ja / nee
Bent u eventueel bereid enige bardiensten per jaar te verrichten :
ja / nee
Bent u eventueel bereid schoonmaakdiensten te verrichten
:
ja / nee
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Daar wij als vereniging sinds 01 januari 1993 zijn aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules bond is het
noodzakelijk te weten of u aan toernooien bij andere verenigingen en/of competitiewedstrijden mee wilt
doen of dat u alleen recreatief wil boulen.
Voor dit laatste heeft U alleen een basislidmaatschap van de NJBB nodig.
De contributie voor recreatief boulen bedraagt € 80,-- + € 12.75 bondslidmaatschapskaart per jaar*.
Voor een lidmaatschap met Wedstrijd-licentie € 80,-- + € 33 incl. bondslidmaatschapskaart per jaar *
Lidmaatschap met Jeugd-licentie (= tot 18 jaar) € 60,-- + € 16,50 per jaar.*
*De bond bepaalt ieder jaar opnieuw de licentie prijzen.

1

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient U minimaal 2 maanden voor het einde van een kalenderjaar te doen,
anders zullen de kosten van uw licentie voor het volgende jaar alsnog door de NJBB in rekening worden gebracht
en zijn wij genoodzaakt deze bij U in rekening te brengen.
De vaste openingstijden van ons clubhuis zijn: zondag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur
en vanaf april t/m oktober op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (onder voorbehoud.)
Als u een sleutel van het toegangshek aanschaft kunt u op alle dagen op ons terrein terecht om evt. te oefenen.
(Deze is via de penningmeester verkrijgbaar. Het clubhuis is dan niet toegankelijk)
Gelieve dit formulier zo spoedig mogelijk in te leveren bij het secretariaat, Postbus 3097, 4200 EB Gorinchem
of bij één van de bestuursleden op het speelterrein.

Gorinchem:
Uw Handtekening:

Terrein en clubhuis : Bataafsekade 4a, 4204 AX Gorinchem, tel : 0183 – 629926
K.v.K Rivierenland 40324510. Bank: NL51 RABO 039.72.59.824

