
 

AANMELDINGSFORMULIER JBV LELYSTAD 
 

Naam:    Voorletters:    
Roepnaam:    Adres:    
Postcode:    Woonplaats:    
Telefoon:    Mobiel:    
Emailadres:    
Nationaliteit:    Geboortedatum:    

 
 

Al lid van een andere Jeu de Boules vereniging?  ja/nee (doorhalen aub) 
Zo ja, wat is het licentienummer?    

 
Ondergetekende geeft toestemming opgenomen te worden in de ledenadministratie volgens het 
privacy beleid van de vereniging. (AVG-omschrijving: zie volgende pagina) en in de administratie van de 
NJBB 
i.v.m. de licentie. (Licenties: zie volgende pagina) 

 
Ondergetekende verplicht zich hiermee tot het voldoen van de verschuldigde contributie, welke voor 
het jaar 2022 als volgt is vastgesteld: 

 

Mogelijkheden Lidmaatschap 

Lidmaatschapscategorie Clubcontributie 2022 Licentie Totaal 

Volwassenen vanaf 18 jaar € 75,00 € 23,25 € 98,25 

Jeugdleden t/m 17 jaar ( ouders 
tekenen het formulier ) 

€ 40,00 € 11,65 € 51,65 

2e lidmaatschap € 75,00 € 5,00 € 80,00 

Wij berekenen uw Clubcontributie pro rato per maand als u gedurende het jaar lid wordt. De 
licentiekosten halveren vanaf 1 juli. U betaalt eenmalig 5 euro inschrijfkosten 

 
Zoals iedere (sport)vereniging, kunnen wij alleen bestaan door de inzet van onze vrijwilligers. Bijna alle leden 
zetten zich op de één of andere manier in om ervoor te zorgen dat jij plezier kunt hebben bij onze club. Daar 
hebben wij verschillende commissies voor, maar daar hoef je natuurlijk geen zitting in te nemen. Het werkt 
echter voor jezelf en de club wel prettig als er een overzicht is van de leden die willen helpen bij de 
verschillende taken die horen bij het runnen van een club. 

 
Op de achterkant (volgende pagina) kun je aangeven wat jij leuk vindt om te doen. 

Voor informatie over speelrechten, licenties en vrijwilligerswerk en AVG zie ook volgende 
pagina. 



 

 
INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN over vrijwilligerswerk, AVG, speelrechten en licenties, 

 

Wij zouden het fijn vinden als je hieronder aan zou willen geven waarmee jij de club vooruit kan helpen. 
 

 
Bardienst 

Een aantal avonden/middagen (volgens rooster) de bar beheren evt. met 
andere leden 

 
Clubhuis Op dinsdagochtend in teamverband het clubhuis schoonmaken. 

 
Onderhoud 

Het terrein en de accommodaties onderhouden, eventueel herstellen, 
aanpassen in overleg met het onderhoudsteam. 

 
Verhuur 

Bij een verhuur van het clubhuis aan clubleden of derden de bardienst 
ondersteunen/helpen met BBQ/catering 

 
Evenement voorbereiding Zorgen dat het terrein en clubhuis er picobello uitziet om gasten te 

ontvangen. 
 

Wedstrijdcie Mede organiseren van competities en toernooien 

 
PR-cie Helpen bij acties t.b.v. ledenwerving, sponsorwerving en andere PR 

activiteiten 
 Eigen keuze, omschrijf hiernaast 

wat jij leuk zou vinden om te 
doen. 

 

AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Deze wet verplicht de vereniging nieuwe leden expliciet toestemming te vragen het privacy beleid van de vereniging te 
mogen hanteren, hetgeen inhoudt dat hun gegevens opgenomen worden in de ledenadministratie, dat er foto's 
verschijnen bij nieuwsartikelen op de website en bij andere media uitingen. 

 
Speelrechten 
Alle leden kunnen deelnemen aan de competities en aan alle toernooien van JBV Lelystad. Voor deelname aan 
toernooien of competities kan inschrijfgeld gevraagd worden. 

 
Licenties 
De JBV Lelystad is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond(NJBB). Hierdoor krijgen alle leden van de JBV 
Lelystad een licentie van de NJBB, het bondsblad Petanque toegezonden en zijn ze W.A.-verzekerd. Met de licentie kan 
worden deelgenomen aan landelijke en regionale competities, Nederlandse Kampioenschappen en aan toernooien van 
andere binnenlandse en buitenlandse verenigingen. 

 

Ondergetekende betaalt de contributienota (tot einde kalenderjaar) binnen 3 weken na ontvangst. 
Naam: 
Handtekening 

 
Datum: aanmeldingsformulier kan ingeleverd worden bij de bar 

 


