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INSCHRIJFFORMULIER 2019 
 

Met dit inschrijfformulier word je voor minimaal 1 jaar lid van Handboogschutterij “De Waert” en 
de N.H.B. (Nederlandse Handboog Bond). Lidmaatschap van de N.H.B. is verplicht voor alle 
leden van “De Waert”. 
 
De dagelijkse gang van zaken van HBS De Waert is vastgelegd in het huisreglement.  
De statuten en de privacy verklaring van de vereniging kun je op de website of bij het bestuur 
inzien. 
 
Contributie: 
De te betalen club- en bondscontributie is in de tabel op de contactpagina van de website 
aangegeven en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL12 RABO 0326 9624 92, 
Rabobank Alkmaar / Heerhugowaard. Wij vragen u echter door middel van het tekenen van het 
formulier en aankruisen van de “Akkoord verklaring”, een incasso te verstrekken voor het 
overmaken van de contributie. Deze incasso kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien u afziet 
van incasso wordt de contributie €2,50 hoger. Het bedrag wordt in december voorafgaand aan 
het contributiejaar geïnd. De vereniging draagt zorg voor de aanmelding en contributieafdracht 
aan de NHB. 
 
Bij inschrijving dient tevens een waarborgsom ter hoogte van de bondscontributie te worden 
betaald. Dit bedrag wordt bij opzeggen van het lidmaatschap, na verrekening met eventueel 
openstaande bedragen, gerestitueerd. 
De contributie kan in overleg met de penningmeester ook per kwartaal of half jaar worden 
betaald, mits binnen 10 dagen na het begin van de betreffende periode. Bij meer dan 2 leden 
op 1 adres geldt een kortingsregeling, zie bijgevoegde tabel. Voor eventuele financiële vragen 
kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@hbsdewaert.nl  
 
Weigering: 
Ben je lid geweest bij een andere (bij de N.H.B. aangesloten) vereniging, dan dien je de naam 
van deze vereniging en je bondsnummer te vermelden. “De Waert” zal inschrijving weigeren als 
de N.H.B. de overschrijving weigert. 
 
Beëindiging: 
Het lidmaatschap beëindigen kan alleen schriftelijk. De opzegging dient minimaal 1 maand voor 
het einde van het lopende kalenderjaar bij de secretaris in bezit te zijn. Bij voortijdig beëindigen 
van het lidmaatschap wordt geen contributie over het lopende kalenderjaar gerestitueerd. 
 
Privacy van de gegevens 
In het kader van de Wet gegevensbescherming (AVG) geeft u hierbij expliciet toestemming dat 
de gegevens, die u hierna vermeld heeft, gebruikt kunnen worden voor het via email toesturen 
van informatie aangaande verenigingsactiviteiten, verenigingsinfo en tevens dat de NHB deze 
gegevens gebruikt voor het toesturen van het bondsblad op het door u vermelde adres. De 
vereniging zal alle gegevens op de in de privacy verklaring genoemde manier overeenkomstig 
de wet behandelen. 
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Tijdens wedstrijden, trainingen en evenementen, die HBS de Waert organiseert, kunnen foto’s 
en video’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor educatiedoeleinden 
tijdens de trainingen, publicatiedoeleinden en verslaglegging van het evenement. 
 
Overig 
Indien u nog specifieke vragen heeft of als aspirant lid extra (medische) ondersteuning nodig 
heeft, neemt u dan contact op met de secretaris van de vereniging op het volgende emailadres: 
secretariaat@hbsdewaert.nl Uw vragen zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Bij HBS de Waert zijn altijd diverse zaken te doen zoals bardiensten, klussen, cursus geven etc. 
Hiervoor zijn ook wij aangewezen op vrijwilligers uit de vereniging. Dus als u wilt meehelpen 
met deze zaken meldt u zich dan gerust bij een van de bestuursleden of bij de bar. Zij zullen u 
verder inlichten. 
 
 
Contributie voor het jaar 2019: tot 18 jaar: 
 
Contributie   € 102,00 incl. bondscontributie 
Inschrijfborg   €   29,00 
Eindtotaal   €  131,00 Op basis van incasso 
Eindtotaal   €  133,50 Op basis van GEEN incasso 
 
Contributie voor het jaar 2019: 18 jaar en ouder: 
 
Contributie   € 204,00 incl. bondscontributie 
Inschrijfborg   €   58,00 
Eindtotaal   €  262,00 Op basis van incasso 
Eindtotaal   €  264,50 Op basis van GEEN incasso 
 
Voor meer mogelijke varianten zie bijgevoegde lijst. 
 
Let op!! Zonder incasso is de contributie € 2,50 duurder. 
 
De bovengenoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
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