
 

Nieuw lid formulier 
 

 
Roepnaam/voorletters  _ M/V 

 

Achternaam   _   
 

Geboortedatum   _   
 

Adres   _   
 

Postcode + plaats   _   
 

Telefoon   _   
 

Mobiel   _   
 

Email adres   _   
 
 

Datum registratie   _   

 
 

             De Coenschutters verwerkt persoonsgegevens van haar leden om de overeenkomst met de vereniging mogelijk te maken.  

             Uiteraard worden persoonsgegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  

             Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt  

             dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens  

             (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch doel dienen,                                                        

             oa. records etc, worden geminimaliseerd bewaard. 

 

Wij verzoeken u bij het inleveren van dit formulier een pasfoto bij te sluiten met op de achterzijde de naam en 

geboortedatum van diegene die zich opgeeft als lid. 

 
Contributie per jaar: € 144,- junior (t/m 17 jaar), € 228,- senior inclusief afdracht 

bondsgelden (€ 28,50 - junior (t/m 17 jaar), € 57,00 - senior) 

Inschrijfgeld éénmalig:   € 12,- 

Betaalt per: maand / kwartaal / half jaar / jaar 

 
Wij bieden de mogelijkheid om de contributie per maand vooraf te voldoen en verzoeken u dit automatisch via uw eigen bank 

te verzorgen. Indien u op een andere wijze wenst te betalen, dan kan dit uitsluitend bij betaling jaarcontributie vooruit. 

 
Ondergetekende verklaart hierbij zich aan te melden als lid van de handboogvereniging 'De Coenschutters' en zich te 

houden aan het baanreglement, huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. De verplichting tot betaling van 

verenigingsgelden bestaat zolang het lidmaatschap niet op de juiste wijze is opgezegd. Het opzeggen dient schriftelijk, of 

per mail (penningmeester@coenschutters.nl) gedaan worden en twee weken voor het einde van de maand. De afdracht 

bondsgelden wordt doorberekend vanaf 1 januari per kalenderjaar. 

 
Plaats en Datum: _  - - 20   

 

 
 

Handtekening 
 

(Indien minder jarig handtekening ouders of verzorgers) 

Handboogvereniging De Coenschutters 

Postbus 2218 1620 EE HOORN 

Rabobank NL89RABO0333075307 T.A.V de Coenschutters 

KvK nummer 6025455 


