
Handboogvereniging

Etten-Leur

Ondergetekende wil graag lid worden van Handboogvereniging Nimrod

Naam

Voornamen (voluit)

Roepnaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer (huis)

Telefoonnummer (mobiel)

E-mail adres

Maat clubshirt

Datum

Handtekening

Voor leden jonger dan 18 jaar, handtekening ouders

In te vullen door secretariaat

Datum lidmaatschap HBV Nimrod Datum aanmelding lidmaatschap NHB Bondsnummer

Met uw handtekening bekrachtigt u uw aanvraag voor lidmaatschap van HBV Nimrod, verklaart u 
dat de hierboven gegevens correct zijn en bevestigt u dat u accoord gaat met de voorwaarden 
zoals deze zijn afgedrukt op de achterzijde van dit document.

Sportpark Lage Banken
Concordialaan 204
4871 ZD Etten-Leur
Fax: 0168 - 336072
Rekeningnr: 1148.48.548
E-mail: secretaris@hbvnimrod.nl



 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden U kunt zich uitsluitend aanmelden als aspirant lid bij de Secretaris van 

HBV Nimrod d.m.v. het volledig ingevulde formulier. 
  
En dan? Uw aanvraag zal in eerste instantie worden beoordeeld door het 

bestuur. 
 Bij een positief oordeel zal in geval van schutters van 18 jaar of ouder 

de aanvraag ter stemming worden voorgelegd aan de 
ledenvergadering, die 3 maal per jaar worden gehouden. 

 Pas na stemming tijdens de ledenvergadering kan uw aanvraag 
definitief worden afgerond.  

 Na afloop van de u gratis aangeboden proefperiode kan de totale 
verwerking van uw aanvraag dus nog zo´n 3 á 4 maanden in beslag 
nemen! 

 In het geval van minderjarige schutters beslist het bestuur. 
  
Afmelden Ook afmelden kan uitsluitend bij de Secretaris van HBV Nimrod. 
 Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dient u de Secretaris 

van HBV Nimrod hiervan schriftelijk of via e-mail te informeren onder 
vermelding van uw volledige naam en lidmaatschapsnummer van de 
Nederlandse Handboogsport Bond 

  
Duur Het lidmaatschapsjaar van HBV Nirmod loopt per volledig 

kalenderjaar, d.w.z. van 1 januari tot en met 31 december. 
 Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar. 
 Opzegging voor een lidmaatschapsjaar dient vóór 1 december van het 

voorgaande jaar in bezit te zijn van onze Secretaris. 
 Bij opzegging na 1 december van een gegeven jaar loopt uw 

lidmaatschap dus nog 1 jaar door en blijft betaling van de 
jaarcontributie verplicht, maar kunt u uiteraard ook gewoon blijven 
schieten! 

Contributie Contributie kan uitsluitend per bank worden betaald. Vermeld bij uw 
betaling a.u.b. de volledige naam van de schutter en het 
lidmaatschapsjaar waarvoor u betaalt. 

 In uw eerste lidmaatschapsjaar wordt uw contributie berekend naar 
rato van de nog resterende looptijd. De Penningmeester van HBV 
Nimrod zal u informeren over het exacte bedrag, na afronding van uw 
aanvraag op het door u aan de voorzijde vermelde e-mail adres. 

  
Veranderingen Het is van belang dat uw gegevens in onze ledenadministratie up to 

date blijven. 
 Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens dan ook tijdig aan onze 

Secretaris door te geven. 
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