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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP  

Persoonlijke gegevens:

Voornaam:  

Adres:  

Postcode: 

Geb. datum:   

Tel. nummer: 

E-mailadres: 
 

Achternaam: 

 

Woonplaats:  

Geslacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag lidmaatschap: 

Hierbij wil ik me inschrijven als volwassen- of jeugdlid met aanvullende opties (kruis de pijltjes aan 

die op jou van toepassing zijn): 

        Volwassen (vanaf 18 jaar) lid ACE- Xclusive  
per maand 

€ 12,50 

        Jeugdlid (t/m 17 jaar) van ACE-Xclusive € 10,- 

        10% gezinskorting. Indien een ander gezinslid reeds lid is. 
        Vul hier de naam van dit lid in:  

        Graag ontvang ik de maandelijkse nieuwsbrief via mijn opgegeven E-mailadres 

Maak voor je lidmaatschap een keuze uit 1 van onderstaande opties: 

        Lid Nederlandse Handboog Bond (NHB) voor Volwassenen:  
        (geeft toegang tot NHB wedstrijden en een WA-verzekering) (*) 

per jaar € 59,- 

na 1 juli € 29,50 

        Lid Nederlandse Handboog Bond (NHB) per jaar Jeugd: 
        (geeft toegang tot NHB wedstrijden en een WA-verzekering) (*) 

per jaar € 29,50 

na 1 juli € 14,75 

        Ik ben reeds NHB lid via andere vereniging en betaal daarom geen NHB-lidmaatschapskosten.  
        Mijn NHB lidmaatschapsnummer:  

        Ik doe niet mee aan wedstrijden en word geen NHB lid.  
        Bijdrage aan verplichte WA-verzekering via ACE-Xclusive. 

per jaar € 10,- 

(*) NHB lidmaatschapskosten vanaf 2021 en kunnen jaarlijks worden verhoogd 

Aanvullende informatie: 

Lidmaatschap is voorbehouden aan hen die deelgenomen hebben aan de beginnerscursus of aan hen die ten 

overstaan aan één van de trainers kan aantonen over voldoende boogschietervaring te beschikken. Het 

lidmaatschap gaat in na bevestiging door de secretaris van de vereniging. 

De lidmaatschapsgelden (en eventuele kantine kosten) worden bij voorkeur maandelijks geïncasseerd via een 

automatische incasso. Hiervoor dient een incassomachtigingsformulier te worden ingevuld en ondertekend. 

Het NHB-lidmaatschap wordt jaarlijks geïncasseerd evenals de WA-verzekering voor niet-NHB leden.  

Opzeggen van het lidmaatschap is per eerste van de maand en kan maandelijks plaatsvinden. Restitutie van de 

kosten voor het NHB-lidmaatschap evenals de WA-verzekering voor niet-NHB leden is niet mogelijk. 

Van leden wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van en instemmen met het huishoudelijk reglement van de 

vereniging, welke beschikbaar is via de website of via de secretaris. Ook kunnen leden zich via de secretaris 

aanmelden voor de Whatsapp groep(en) die binnen de vereniging gebruikt worden. 


