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INSCHRIJFFORMULIER 
Personalia 

Achternaam : ________________________________________________________________ 

Tussenvoegsel(s) : ________________________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) voluit : ________________________________________________________________ 

Roepnaam : ________________________________________________________________ 

Geslacht : ☐ Mannelijk ☐ Vrouwelijk ☐ Niet relevant 

Geboortedatum : ____ - ____ - _________ Geboorteplaats : _______________________ 

Nationaliteit : ☐ Nederlands ☐ Anders, namelijk : _______________________ 

Soort identiteitsbewijs1 : ☐ Paspoort ☐ Identiteitskaart 

Num. identiteitsbewijs : _______________________ 

Straat & huisnummer : _______________________ 

Postcode : _______________________ Woonplaats : _______________________ 

Telefoonnummer : _______________________ Mobiel telefoonnum. : _______________________ 

E-mailadres : _______________________ 

Naam bank : _______________________ IBAN-nummer : _______________________ 

 

Ingangsdatum 

Gewenste ingangsdatum verenigingslidmaatschap : ☐ 1 januari ☐ 1 juli 

 Kosten bij inschrijving Kosten bij inschrijving  

 tussen 1 jan. & 30 jun. tussen 1 jul. & 31 dec. 

• Bij inschrijving in 18e levensjaar of ouder € 72,00 € 36,00 

• Bij inschrijving jonger 17 jaar € 48,00 € 24,00 

 

Type lidmaatschap 

☐ Primair lidmaatschap, geen bestaand primair lidmaatschap elders. 

☐ Primair lidmaatschap, het primair lidmaatschap elders dient omgezet te worden naar een secundair lidmaatschap: 

• Naam huidige vereniging : _______________________ 

• Licentienummer NJBB : _______________________ 

☐ Secundair lidmaatschap, het primair lidmaatschap is eerder elders al aangenomen: 

• Naam huidige vereniging : _______________________ 

• Licentienummer NJBB : _______________________  

 
1 Een (bij voorkeur digitale) kopie van het identiteitsbewijs dient te worden verstrekt samen met dit inschrijfformulier. 
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Vrijgave van persoonlijke gegevens t.b.v. Lief- & Leedcommissie/online ‘Smoelenboek’ 

• Stel je het op prijs als de Lief- & Leedcommissie je benadert op het moment dat je door een 
medische reden/ziekte langdurig afwezig bent? 

☐ Ja ☐ Nee 

  

• Mag, indien nodig, de Lief- & Leedcommissie jouw gegevens opvragen bij het Secretariaat? 
Lees: adresgegevens, telefoonnummer(s) en/of e-mailadres. 

☐ Ja ☐ Nee 
  

• Ben je akkoord met de publicatie van jouw portretfoto en volledige naam in het online 
'Smoelenboek'? Ga naar https://www.puboisleduc.nl/02_organisatie.htm en klik op het icoon 
van het 'Smoelenboek'. 

☐ Ja ☐ Nee 

 

Ondertekening 

Ondergetekende geeft d.m.v. dit inschrijfformulier aan lid te willen worden van Pétanque Union Bois le Duc op basis van 
het hiervoor aangegeven soort verenigingslidmaatschap. Ondergetekende aanvaardt daarmee elk risico dat is verbonden 
aan deelname aan verenigingsactiviteiten en verklaart daarbij dat hij/zij nimmer Pétanque Union Bois le Duc en/of één 
van haar functionarissen aansprakelijk stelt. 
 
Ondergetekende verklaart daarnaast akkoord te gaan met de inhoud van de Statuten, zoals opgesteld d.d. 6 juli 2016 bij 
Notariskantoor Kampschöer te Ammerzoden, en de inhoud van het Huishoudelijk Reglement, zoals opgesteld en 
bekrachtigd door het bestuur van Pétanque Union Bois le Duc d.d. 1 juni 2022. Beide documenten zijn inzichtelijk via de 
website van Pétanque Union Bois le Duc (zie www.puboisleduc.nl, menu-item ‘Bestuur’) en worden omwille van ecologische 
redenen niet afgedrukt verstrekt. 
 
Ondergetekende verklaart binnen 3 kalendermaanden na toetreding tot de vereniging in het bezit te zijn van officiële 
wedstrijd-boules. Indien een verenigingslid hieraan niet kan voldoen behoudt het bestuur zich het recht voor het 
verenigingslid deelname aan het spel te ontzeggen, dit om ‘wedstrijdvervalsing’ door ondeugdelijk materiaal te voorkomen. 

 
Pétanque Union Bois le Duc is permanent lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Met ondertekening van dit 
inschrijfformulier verklaart ondergetekende dit lidmaatschap nooit ter discussie te stellen. 
 
Ondergetekende verklaart tevens binnen 14 dagen na ondertekening van dit document het verschuldigde 
contributiebedrag over te maken op het bankrekeningnummer van de vereniging zoals onderaan vermeld. 
 
 
Plaats : _______________________ 
 
 
Datum : ____ - ____ - _________ Handtekening :  _______________________ 

 
 
 
 

Gelieve het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier te retourneren naar 
het Secretariaat inclusief een (bij voorkeur digitale) kopie van jouw identiteitsbewijs! 
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