
Bowling Vereniging Veenendaal 
Secretariaat: 

BV Veenendaal 

Tuinstraat 97 
3901 RA  Veenendaal 

KvK:  62892843 

Bankrekening:  NL77 RABO 0302 6772 75 

E-mail:  secretariaat@bv-veenendaal.nl 

Inschrijfformulier BV Veenendaal 

 

Aanmelden als lid van Bowling Vereniging Veenendaal 
 

Ondergetekende meldt zich aan als nieuw lid van de Bowling Vereniging Veenendaal. De BVV is 

aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie, Verenigingsnummer 139. Het lidmaatschap is voor 

onbepaalde tijd; opzeggen en wijzigen dient schriftelijk te gebeuren. Hij/zij verklaart goede nota te 

hebben genomen van het huishoudelijk- en sportreglement. Hij/zij verplicht zich ieder jaar de 

verschuldigde contributie voor aanvang van het bowlingseizoen te voldoen. 

 

 
Voornaam  : ________________________________________________ 

 

Voorletters  :  ________________________________________________ 

 

Tussenvoegsel  : ________________________________________________ 

 

Achternaam  : ________________________________________________ 

 

Adres   : ________________________________________________ 

 

Postcode / Plaats : ________________________________________________ 

 

Telefoon  :   ________________________________________________ 

 

Mobiele telefoon : ________________________________________________ 

 

E-mailadres  :   ________________________________________________ 

 

Geslacht*  : Man / Vrouw  

 

Geb. datum  : ________________________________________________ 

 

 

Lidmaatschap*  : ◊  Sportpas Nummer:  __________________________ 

    ◊  Hoofdlid ◊  Gastlid ◊  Jeugdlid   

 
Datum: __________________________ 

 
Handtekening: _____________________________ 

 

 

* aankruisen wat van toepassing is. 

 

Betalingen uitsluitend per bank, nummer NL77 RABO 0302 6772 75. Gelieve dit formulier af te 

geven aan één van de bestuursleden of mailen aan onze ledenadministratie, Gerie Hootsen, 

e-mail: secretariaat@bv-veenendaal.nl 

(zie achterkant formulier) 

 

 



Bowling Vereniging Veenendaal 
Secretariaat: 

BV Veenendaal 

Tuinstraat 97 
3901 RA  Veenendaal 
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Inschrijfformulier BV Veenendaal 

 

Contactgegevens ouder (s) / verzorger (s) 1 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder (s) / verzorger (s). 

 

Naam   : ____________________________________________________ 

 

Telefoon  : ____________________________________________________ 

 

E-mailadres  : ____________________________________________________ 

 

 

 

Contactgegevens ouder (s) / verzorger (s) 2 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder (s) / verzorger (s). 

 

Naam   : ____________________________________________________ 

 

Telefoon  : ____________________________________________________ 

 

E-mailadres  : ____________________________________________________ 

 
Datum: __________________________ 

 
Handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger: ____________________ 

(ingeval van een minderjarig jeugdlid) 

 
Bedankt voor je aanmelding. 
Voor vragen of opmerkingen over  je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie: 

Gerie Hootsen, secretariaat@bv-veenendaal.nl 

 
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar ik, dat: 

 Ik akkoord ga met het verwerken van mijn persoonsgegevens in de ledenadministratie en het 

gebruik daarvan voor de normale uitoefening van alle verenigingszaken, voor zover dat naar het 

oordeel van het bestuur daarbij noodzakelijk is, een ander conform de op de website gepubliceerde 

privacyverklaring. 

 Ik akkoord ga met het publiceren van mijn persoonsgegevens op de website van 

Bowlingvereniging Veenendaal in uitslagen van huisleague, regionale en landelijke leagues en 

toernooien en met het publiceren van foto’s en/of video’s met betrekking tot evenementen, 

toernooien e.d. georganiseerd door de vereniging.  

 

 

Je gegevens worden door Bowlingvereniging Veenendaal met de grootste zorgvuldigheid behandeld. 

Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren wij bij de NBF (Nederlandse Bowling 

Federatie), de administratieve applicatie van Bowling Nederland. Je hebt via de NBF (www.nbf-

bowlen.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. 

http://www.nbf-bowlen.nl/
http://www.nbf-bowlen.nl/

