
Aanmeldingsformulier 
 

Biljartvereniging De Plas 
 
 

Secretaris Biljartverenging de Plas 
p/a M.J.M. Mank 
Van Schagenhof 32 
2461 XD Ter Aar 
Tel. 06-15517373 

 
 
Naam/voorletters:………………………………………………………………………………. 
 
Roepnaam:……………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum:………………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer……………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres:……………………………………………………………………………………… 
 
 
Wil zich aanmelden als/deelnemen aan: (keuze aanvinken) 
 
 Nieuw verenigingslid 
 
 Avond competitie V&R voor de KNBB 
 
 Dag competitie V&R voor de KNBB 
  

  Voor de club middag/avond: s.v.p. voorkeur opgeven………………………………….. 
         
 
Datum aanmelding:     Handtekening: 
 
 
 
………………………………………  …………..……………………………. 
 
 
Door ondertekening verklaart ondergetekende tevens akkoord te zijn met de statuten en huishoudelijk 

reglement van de vereniging. Tevens is ondergetekende zich er van bewust dat bij inschrijving voor 

namens of door de KNBB georganiseerde evenementen zijn voor- en achternaam gepubliceerd wordt 

in uitslagen en standen en dat contactgegevens ter beschikking gesteld worden aan organisatoren van 

deze evenementen.  



Toestemmingsverklaring 
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en 

soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website www.bvdeplas.nl plaatsen. Met dit formulier vragen 

wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik Biljartvereniging de Plas  (verder: verenging) toestemming om gegevens over 

mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op www.bvdeplas.nl  

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis 

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.  

 

Naam  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 

eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

 

Naam ouder/voogd 

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening ouder/voogd

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.bvdeplas.nl/
http://www.bvdeplas.nl/

