
 

ASV Celeritas kent twee takken van sport: Korfbal en Petanque (Jeu de Boules). 
Met bijgaand formulier meld je je aan voor PETANQUE. 

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode tot einde verenigingsjaar (31 mei). 
Zonder opzegging wordt deze periode steeds stilzwijgend jaarlijks verlengd per 1 juni.

De contributie voor een senior lid bedraagt € 87,50 per jaar en voor een jeugdlid tot 18 jaar € 43,75.  
De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd van de rekening die je op bijgaand  
machtigingsformulier hebt opgegeven. Ieder lid wordt aangemeld bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules 
Bond) en ontvangt na aanmelding een digitale licentie.

Met deze licentie kun je deelnemen aan Celeritas toernooien en interne competities, externe toernooien  
in binnen- en buitenland en aan door de NJBB uitgeschreven competities.

De contributie voor een Tweede lidmaatschap voor degene die ook elders lid is, met invoering van de
bestaande bondslicentie, bedraagt € 70,00 per jaar.

Elk lidmaatschap van ASV Celeritas loopt van juni tot en met mei. Het eventueel opzeggen dient  
vóór 1 mei te gebeuren per email bij de ledenadministratie, ledenadministratie@celeritas.nl.
Voor wijzigingen of aanvragen van een licentie s.v.p. een mail sturen naar Petanque@Celeritas.nl.

Nadat bijgaand aanmeldingsformulier is ingevuld en ingeleverd heten wij jou als lid van harte welkom!

Binnen onze goed draaiende vereniging zijn er heel wat werkzaamheden te verrichten zoals bardiensten,
schoonmaken, het terrein en beplanting onderhouden rond de banen en andere voorkomende incidentele  
klussen.

Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan!

Wij begrijpen dat je eerst even rustig rond wilt kijken binnen de vereniging voordat je vrijwilligerswerk 
gaat doen maar wij willen toch graag van je weten waar we, indien nodig, jou voor kunnen benaderen.
Zou je hieronder aan willen geven waar je voorkeur naar uit gaat en wanneer je beschikbaar bent?

Voorkeur en op welke dag

 Schoonmaak op maandag
 Kantine
 Tuinploeg op woensdag
 Organisatie

CELERITAS PETANQUE 
INFO EN AANMELDINGSFORMULIER



 

Voorletters: ______________________________________________________________

Voornaam:________________________________________________________________

Tussenvoegsel:____________________________________________________________

Achternaam (overeenkomend met ID bewijs): ____________________________________

Straat en huisnummer:______________________________________________________

Postcode:________________________________________________________________

Woonplaats:______________________________________________________________

Geslacht:_________________________________________________________________

Geboortedatum en plaats:___________________________________________________

Telefoon:_________________________________________________________________

Email:___________________________________________________________________

Bij tweede lidmaatschap licentienummer:_______________________________________

Datum van ondertekening:   Handtekening: 

 

_____________________  _____________________

AANMELDINGSFORMULIER ALS LID VAN
ASV CELERITAS- AFDELING PETANQUE

Graag met BLOKLETTERS invullen.



Naam: ASV Celeritas
Adres: Klaas Bootpad 8
Postcode/Woonplaats: 1827 CX Alkmaar
Land: Nederland
Incassatie ID: NL74ZZZ406349420000
Kenmerk machtiging: asvcel
Reden betaling: Contributie inning

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan ASV Celeritas om doorlopende  
incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank en bedragen van mijn rekening af te schrijven,  
overeenkomstig de opdracht van ASV Celeritas.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Naam: __________________________________________________________________

Adres:___________________________________________________________________

Postcode:________________________________________________________________

Woonplaats:______________________________________________________________

Land:___________________________________________________________________

IBAN:___________________________________________________________________

Datum van ondertekening:   Handtekening: 

 

_____________________  _____________________

SEPA



Hierbij verklaart (naam lid)

____________________________________________________

kennis te hebben genomen van de inhoud van de toelichting op het Privacy beleid, de privacyverklaring  
en het protocol Fotograferen, beeldopnamen en publicatie op het internet van A.S.V. Celeritas en haar  
afdelingen. Hierbij verleen ik toestemming voor het verzamelen en verwerken van mijn persoonsgegevens 
ten behoeve van de doeleinden zoals vermeld in bovengenoemde drie documenten.

Plaats en datum:     

____________________________________________________

Handtekening lid of ouder/wettelijk vertegenwoordiger:

____________________________________________________

AKKOORDVERKLARING AVG  
A.S.V. CELERITAS


