J.B.V. 't Zwijntje

AANMELDINGSFORMULIER

Om lid te worden van onze vereniging levert u dit ingevulde formulier in bij de ledenadministratie.
Dit kan als volgt:

- een print van het formulier opsturen naar ons postadres; Schoonbroeksweg 5, 7323 AN Apeldoorn
- een print van het formulier deponeren in de brievenbus naast de bar
- een digitaal formulier via email opsturen naar ledenadministratie@zwijntje.nl

Roepnaam
Achternaam
Voorletters

Geslacht

man

Lid NJBB
Wanneer u lid wordt van onze vereniging wordt u automatisch ook lid
van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond (NJBB). De vereniging vraagt
een licentie voor u aan en draagt
daarvoor contributie aan de bond af

vrouw
Geboortedatum

Datum aanvraag

Adres

Aan te vragen lidmaatschap

Postcode woonplaats

Jeugd lid
Senior lid

De gegevens bij “Achternaam” en “Voorletters” moeten kloppen met de gegevens op
uw officiële legitimatiebewijs. Wanneer op uw legitimatiebewijs “echtgenoot van” staat
dient u uw “mansnaam-meisjesnaam” in te vullen

Telefoonnummer

2e lid (indien ook lid andere ver.)

Mobielnummer

Emailadres
Contributiebetaling

De contributie dient in maandelijkse termijnen te worden betaald in combinatie met automatische
incasso waarvoor een doorlopende machtiging moet worden afgegeven.

Doorlopende machtiging
Incassant
J.B.V 't Zwijntje
Adres
Schoonbroeksweg 5
7323 AN Apeldoorn

Incassant ID
Kenmerk Incassant

NL77ZZZ40103085000
"Contributie (uw licentienr)"
(het licentienr wordt later door de
ledenadministratie ingevuld)

Hiermee geeft u toestemming aan J.B.V. ’t Zwijntje om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van J.B.V. ‘t Zwijntje. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
IBAN nummer

Toestemming en acceptatie
Met het insturen van dit formulier gaat u ook akkoord met het verwerken van uw gegevens conform de privacyverklaring van
onze vereniging zoals deze op onze website wordt gepubliceerd. Zie ook de toelichting op de achterzijde van dit formulier
onder AVG – Privacyverklaring. U accepteert onze huisregels (zie toelichting) en zal deze naleven en u weet dat u onze
statuten op onze website kunt lezen.
Toelichting/opmerking

Toelichtingen
Lidmaatschappen
Het is mogelijk om bij
meerdere verenigingen
een licentie te hebben
maar men kan slechts
voor één vereniging aan
nationale
competities
deelnemen. Naast het
primaire of 1e lidmaatschap kan men bij een
andere vereniging een
2e lidmaatschap aanvragen.

Contributie 2021
Bedragen per maand in
euro's:
Jeugdlid € 6,75
Seniorlid € 13,50
2e lid
€ 12,00
Licentie
Per email ontvangt u
van de ledenadm. een
link om de digitale
licentie te downloaden.
Als u geen emailadres
heeft zal, op uw verzoek,
een geprinte versie van
deze licentie worden
klaargelegd
bij
de
wedstrijdbalie in het
clubgebouw.
Overschrijven
Indien u bij een andere
vereniging een 1e lidmaatschap wilt aanvragen dient er bij de
NJBB een overschrijving
aangevraagd te worden.
Dit kan gedurende het
hele jaar. Neemt u
hiervoor contact op met
de
ledenadministratie
van uw vereniging.
Statuten
Een exemplaar van de
statuten en het huishoudelijk reglement kunt
u vinden op onze website.

Senior lid
Met dit lidmaatschap bent u lid van JBV ’t Zwijntje en tegelijkertijd van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond. U ontvangt een licentie waarmee u mag deelnemen aan alle clubevenementen
van JBV ’t Zwijntje, aan alle toernooien van andere verenigingen, aan alle Nationale kampioenschappen en Competities die door de NJBB georganiseerd worden. U ontvangt ieder kwartaal
het landelijke blad PetanQue.
Jeugd lid
Een jeugdlicentie kan aangevraagd worden voor leden die op 1 januari niet ouder zijn dan 17
jaar. In het kalenderjaar dat men 18 jaar wordt gaat men dus over van jeugdlid naar seniorlid.
Het Jeugdlimaatschap heeft dezelfde rechten als het senioren-lidmaatchap.
2e lid
Heeft u bij een andere vereniging al een primair lidmaatschap dan kunt bij JBV ’t Zwijntje een
extra lid-maatschap aanvragen. Een speler kan in de Nationale Petanque Competitie (NPC)
alleen uitkomen voor de vereniging die op de licentie staat vermeld als eerste vereniging. Een
speler kan bij meerdere lidmaatschappen wel kiezen voor welke vereniging hij/zij wil deelnemen
in een districtscompetitie.

AVG - Privacyverklaring
Onze vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
leden. In onze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is terug te vinden op onze website. Wij
vinden het belangrijk om hierbij expliciet te vermelden dat wij bepaalde persoonsgegevens
langer dan 2 jaren bewaren om een goede ledenadministratie te onderhouden en om
jubilarissen, ook met onderbroken lidmaatschappen, te kunnen benoemen.

Huisregels
Hieronder wordt een aantal belangrijke huisregels van onze vereniging genoemd. Dit is slechts
een selectie; de volledige lijst met huisregels kunt u vinden naast de buitendeur bij de
hoofdingang.
Wij verwachten dat u deze regels in acht zult nemen.
• Binnen de vereniging gaan we respectvol met elkaar om.
• Uitlatingen van discriminerende aard zijn op onze accommodatie niet toegestaan.
• Volg aanwijzingen van verantwoordelijke vrijwilligers of bestuurders op.
• Alleen met toestemming van het bestuur mag iets op prikborden of aan wanden worden
opgehangen
• Meegebrachte alcoholhoudende dranken mogen niet genuttigd worden
• Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van
eigendommen.van leden of gasten
• Roken is uitsluitend toegestaan op het buitenterras mits andere gasten geen last van
ondervinden. Dit geldt ook voor een E-sigaret.
• Parkeer uw auto niet op de oprit naar de accommodatie.
• Mobiele telefoons dienen geen overlast te veroorzaken.

Vrijwilligers
Binnen onze vereniging werken wij uitsluitend met vrijwilligers en daarbij kunnen wij altijd extra
hulp gebruiken. Eigenlijk zouden wij graag willen dat iedereen daarin een steentje bijdraagt.Voor
de volgende verenigingsdiensten kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken:
- bardiensten
- onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden op de maandagochtend
- wedstrijdleiding
- commissie- en bestuurstaken
Wanneer u belangstelling heeft geeft u dat dan even door aan één van de bestuursleden.

je

ver.)

