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Van Heuven Goedhartlaan 199
1181 KL Amstelveen
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06-43257204
@: secretaris.bulderbaan@gmail.com

www.jbvbulderbaan.nl

Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan
Inschrijvingsformulier 2019
voor het lidmaatschap van JBV Bulderbaan te Amstelveen.
Ondergetekende, (1) (svp gegevens overnemen van identiteitskaart/rijbewijs/paspoort)
Naam (1): ____________________________ Voorletters: (1) _________________
Roepnaam: _____________________________
Geboortedatum (1) __________________Geb. plaats/Land (1) _____________ ________________
Adres: ____________________________________________________
Postcode: __________
Woonplaats: ________________________________________________
Telefoon: _(______)_______________

/Mobiel:__06-_______________________

E-mailadres: ____________________________________
Clublidmaatschapskaart* / Wedstrijdlicentie*/:____ *(zie uitleg ommezijde)
meldt zich aan als lid van JBV Bulderbaan te Amstelveen.
Belangrijk: ivm privacywetgeving: Geeft WEL / GEEN toestemming voor foto/video opnamen voor publicatie in het
clubblad en/of website(albums). (doorhalen naar eigen keuze).
Datum: __________________

Handtekening: __________________________________

Jaarbedrag

Per 1/9

Clublicentie
(= afdracht NJBB)
Clubcontributie Seniorleden (vanaf 18 jr)

€ 12,75
€ 60,00
€ 72,25

€ 11,75
€ 35,00
€ 46,75

Wedstrijdlicentie (= afdracht NJBB)
Clubcontributie Seniorleden (vanaf 18 jr)

€ 33,00
€ 60,00
€ 93,00

€ 32,00
€ 35,00
€ 67,00

1-malig Inschrijvingskosten
Donateurschap

€ 5,00
€ 25,00

Upgrade van C- naar W-licentie
Administratiekosten NJBB

€ 20,00
€ 2,25
€ 22,25

Ruimte voor ledenadministratie
Licentie: soort +nummer:

______________________________

Oude vereniging:

______________________________(indien van toepassing)

Status contributie:

______________________________

Aangemeld Bulderbaan:

________________________Aangemeld NJBB:

Datum ontvangst licentie

______________________________

Franse sfeer in een Amstelveens park

Aangesloten bij de NJBB onder nummer 6004
Kamer van Koophandel Amsterdam V 532677
Bank: NL22INGB0005036931 tnv JBV Bulderbaan te Amstelveen
www.jbvbulderbaan.nl

_______________________

Verenigingsleden hebben de keuze uit de volgende licenties:
• Clublidmaatschapskaart (=basiskaart/bijdrage)
- met uitsluitend speelrechten binnen de eigen club;
- met ontvangst van het bondsblad petanQue;
- met WA-verzekering;
- bondsbijdrage (licentie): € 12,75 per jaar.
• Wedstrijdlicentie
- met recht op deelname aan competities (o.a. de Nationale Petanque Competitie) op landelijk
en districtsniveau en aan toernooien (onder meer landelijke kampioenschappen)
waarvoor een W-licentie verplicht is;
- met ontvangst van het bondsblad petanQue;
- met WA-verzekering;
- bondsbijdrage (licentie): € 33,00 per jaar
• Jeugdleden krijgen/houden een Jeugd-licentie;
- met ontvangst van het bondsblad petanQue;
- met WA-verzekering;
- bondsbijdrage (licentie) : € 16,50 per jaar.
Bij inschrijving na 31 augustus worden de C+W-licentiebedragen vermindert met € 1,00.

