Biljartvereniging De Regenboog

Informatie voor aspirant leden
Onze biljartvereniging “de Regenboog” is in november 1989 opgericht en is gehuisvest in het
wooncentrum “de Regenboog” in Dronten.
De vereniging bestaat momenteel uit 75 leden en kan bij overschrijding daarvan tot een ledenstop
leiden. Dit ter beoordeling van het bestuur. De doelgroep betreft mannen en vrouwen vanaf 50 jaar
en woonachtig in de plaats Dronten.
Het bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert regelmatig. In de maand februari is de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden ook de competities en ontmoetingen
met zusterverenigingen besproken.
Leden kunnen, wanneer daar behoefte aan is, biljartlessen volgen welke door één van de leden op
deskundige wijze wordt verzorgd. De samenstelling van de lesgroep wordt in samenspraak bepaald
door docent en bestuur.
Voor leden is er gelegenheid om op “ieder moment van de dag ” gebruik te maken van de biljarts, het
z.g.n. vrij spelen. Voor het meespelen in de competitie zal voor het bepalen van het moyenne vooraf
een z.g.n. proefpartij worden gespeeld.
Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben in het biljartspel.
Vanuit het bestuur is de heer Hans Melissant (tel.nr. 06-30348944) aangesteld als contactpersoon.
Zijn functie is de nieuwe leden te begeleiden in de eerste periode. Het aspirant lid betaalt eenmalig
€ 12,00 inschrijfgeld. De contributie bedraagt € 35,00 per kwartaal en wordt vooruit betaald. Ook is
het mogelijk de contributie per halfjaar of heel jaar te betalen.
Men is tenminste voor 1 jaar lid. Bij opzegging dient 1 maand opzegtermijn in acht te worden
genomen. De contributie kan worden overgemaakt naar Biljartvereniging “de Regenboog” op
bankrekening IBAN NL89RABO0362019428 bij de RABO. Penningmeester is de heer Dirk Sijtsma
(tel.nr. 06-46444404)
Het bestuur zal na aanmelding het verzoek in behandeling nemen en het aspirant lid op de hoogte
brengen van de toelating als lid.
Het aanmeldingsformulier kan worden ingeleverd bij de secretaris.
Namens het bestuur,
Roelof Pit, secretaris
Drachme 5, 8253EW Dronten
tel.nr. 314937

Biljartvereniging De Regenboog

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende wenst lid te worden van biljartvereniging “de Regenboog” en geeft de vereniging
toestemming voor de hieronder vermelde toepassingen/acties
O
De door mij verstrekte gegevens te gebruiken voor de administratie van de vereniging zoals
omschreven in de Privacyverklaring van de vereniging welke gepubliceerd is op de website van
de vereniging.
O
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere biljartverenigingen
O
Publiceren van in de biljartzaal genomen foto’s en/of filmpjes van mij op de website van de
vereniging.
O
Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat
andere leden mij kunnen benaderen.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Door ondertekening verklaart ondergetekende tevens akkoord te zijn met de statuten, huishoudelijk
reglement en Privacyverklaring van de vereniging, welke gepubliceerd zijn op de website van de
vereniging.
Voorletters: ________________________ Voornaam:

_________________________

Tussenvoegsel: _____________________ Achternaam:

_________________________

Adres:

________________________ PC/Woonplaats: _________________________

Geslacht:

________________________ Geb. datum

_________________________

Tel vast:

________________________ Tel mobiel:

_________________________

Email:
________________________ Ingangsdatum:
In geval van nood contact opnemen met :

_________________________

Tel. nr.

________________________ Naam: ___________________________________

Datum:

________________________
Handtekening: ________________________

