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Roepnaam/Voornaam

: _____________________________________Voorletter(s): _____________________

Tussenvoegsel : ______________________ Achternaam: ___________________________________________
Geb. datum (ddmmjj)

: ___________________

Geslacht: M /V (omcirkelen)

Straat + nummer

: ____________________________________

Woonplaats

: ____________________________ Gemeente: _______________________________

Telefoon nr. (vast)

: __________________________ Mobiel nr.: __________________________________

Mailadres

: _______________________________________________________________________

Postcode: _________________

1. Ik sta toe dat mijn mailadres wordt opgenomen in een Nieuwsbriefgroep Ja / Nee (omcirkelen wat van
toepassing is).
2. Ik sta toe dat mijn gegevens – met uitzondering van geboortedatum en mailadres – worden opgenomen in een
alleen voor leden toegankelijke ledenlijst: Ja / Nee (omcirkelen wat van toepassing is)
3. Ik sta toe dat afbeeldingen van mij, gemaakt tijdens verenigingsevenementen worden gepubliceerd in het
verenigingsblad en/of op de website van PV Gouda: Ja/Nee (omcirkelen wat van toepassing is)
4. Ik ben ook lid van een andere, bij de NJBB aangesloten, Jeu de Boules vereniging: Ja / Nee (omcirkelen wat
van toepassing is).
Zo ja, naam vereniging : ___________________________________________________________________
Toelichting:
 Via een Nieuwsbriefgroep vindt regelmatig communicatie naar de leden plaats;
 Je eigen mailadres wordt vanuit PV Gouda niét doorgegeven aan anderen.
Mijn aanvraag betreft het lidmaatschap en een Clublicentie / Jeugdlicentie / Wedstrijdlicentie (omcirkelen wat van
toepassing is. Tot 18 jaar hebben jongeren een jeugdlicentie; daarna wordt gekozen tussen een C of W
licentie).
 Met een Clublicentie kan alléén aan interne (niet-open) clubevenementen worden deelgenomen;
 De J of W licentie geeft het recht, al of niet op uitnodiging, deel te nemen aan (inter)nationale wedstrijden;
 Spelers kunnen in open toernooien uitsluitend uitkomen voor de vereniging, waarvan de naam vermeld is op de
licentie;
 De kosten van het lidmaatschap zijn vermeld op onze website. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
bij de behandeling van de begroting kan tot aanpassing worden besloten;
 In het jaar waarin het lidmaatschap ingaat worden de kosten naar rato van het aantal maanden in rekening
gebracht;
 Jeugdleden betalen géén lidmaatschapsgeld totdat het recht op een jeugdlicentie vervalt; de kosten voor de
jeugdlicentie zijn wel voor rekening van het jeugdlid;
Attentie!
1. Overeenkomstig art. 6 van de Statuten beslist het bestuur over de toelating van leden;
2. Overeenkomstig art. 4 lid 8 van het Huishoudelijk reglement wordt van ieder lid van 18 jaar en ouder een minimale
inspanning gevraagd van 4 middagen / avonden per kalenderjaar. Om gezondheidsredenen kan hiervan in
overleg met het bestuur worden afgeweken;
3. Licenties worden uitsluitend uitgereikt aan Nederlandse ingezetenen;
4. Licenties worden uitgereikt nadat aan de bijbehorende financiële verplichtingen zijn voldaan.
5. PVG volgt het gestelde in de AVG.

Datum aanvraag: ______________________ Datum ingang lidmaatschap: __________________________

Handtekening: ___________________________
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