INSCHRIJFFORMULIER
van biljartvereniging HWA
volgens de Privacy-wet van 25 mei 2018
1. U, ondergetekende, bent van harte welkom, behoudens art. 3011 lid 4 van het huishoudelijk
reglement van de KNBB, dat ons niet toestaat het lidmaatschap toe te kennen aan een persoon
die bij een andere KNBB-vereniging geldelijke schulden heeft en/of door een andere KNBBvereniging is geroyeerd.
2. Onze vereniging is gerechtigd om bij uw vorige vereniging na te gaan of bovengenoemd
voorbehoud al of niet van toepassing is.
3. Als u competitie wilt spelen in de KNBB dient u zich er van bewust te zijn dat de gegevens die u
hieronder gaat invullen verwerkt worden en gedeeld worden met de overkoepelende KNBBorganisaties. Tevens moet u zich er van bewust zijn dat, als u zich inschrijft voor of door de KNBB
georganiseerde evenementen, uw voor- en achternaam gepubliceerd worden in uitslagen en
standen en dat contactgegevens ter beschikking gesteld worden aan organisatoren van deze
evenementen. Behalve aan de KNBB zullen uw gegevens aan geen enkele andere instantie
verstrekt worden.
4. Als u onze vereniging vertegenwoordigt in KNBB-wedstrijdverband, verplicht u zich tot het dragen
van onze clubkleding.
5. Als u geen competitie wil spelen in KNBB-verband, zullen uw gegevens binnen het secretariaat
van HWA blijven en zullen aan geen enkele andere instantie verstrekt worden
6. Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u zich akkoord met het bovenstaande,
alsmede met de overige regels van de KNBB en van de statuten en het huishoudelijk reglement
van onze vereniging.
Achternaam en voorletters………………………………………………………………………Roepnaam……………………..
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode + woonplaats……………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer……………….………….……..of 06-…………………..……….geb. datum………………………….....
E-mail-adres: ........................................................................................ Bondsnummer…………………….
Als u nog geen bondsnummer hebt, zal dit door ons bij de KNBB worden aangevraagd.

Naam van uw vorige biljartvereniging…………………………………………………………………………………………..
Datum vandaag:..................................Handtekening…………….……………………………………………………

De contributie voor leden van HWA is € 96,-- per jaar. Dit bedrag moet u overmaken op:
Postrekeningnummer NL93SNSB0815238185 t.n.v. Biljartvereniging HWA te Alblasserdam.

Op het moment dat u deze contributie aan HWA hebt overgemaakt, bent u lid van HWA.

