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INSCHRIJFFORMULIER ‘TIENTJESLID’ 
 

Door middel van dit inschrijfformulier geeft ondergetekende aan bereid te zijn een verenigingslidmaatschap 

van Pétanque Union Bois le Duc aan te willen nemen op het moment dat de vereniging de beschikking heeft 
over een eigen accommodatie (lees: buitenbanen op het terrein van voetbalvereniging s.v. C.H.C. aan de 

Fuik 10 in ‘s-Hertogenbosch). In die hoedanigheid zal ondergetekende, direct met verzending van dit 
inschrijfformulier, een noem het ‘symbolisch’ bedrag groot € 10,- overmaken op de bankrekening van 

Pétanque Union Bois le Duc. 

 
Zodra de accommodatie van Pétanque Union Bois le Duc is gerealiseerd ontvangt het ‘tientjeslid’ hiervan 

automatisch bericht. Als het ‘tientjeslid’ in reactie op dit bericht aangeeft ook daadwerkelijk een volwaardig 
verenigingslid te willen worden, dan zal het reeds betaalde bedrag in mindering worden gebracht op de 

contributie voor het eerste volledige lidmaatschapsjaar. 

Indien ondergetekende afziet van een verenigingslidmaatschap dan vervalt het bedrag aan de vereniging. 
 

 

Personalia1 
 

Achternaam : _______________________ 
 

Tussenvoegsel(s) : _______________________ 
 

Roepnaam : _______________________ 
 

Geslacht : ☐ Mannelijk ☐ Vrouwelijk ☐ Niet relevant 

 
Straat & huisnummer : _______________________ 

 

Postcode : _______________________ 
 

Woonplaats : _______________________ 
 

Telefoonnummer : _______________________ 

 
Mobiel telefoonnummer : _______________________ 

 
E-mailadres : _______________________  

 
1 De door jou verstrekte gegevens worden niet gedeeld met derden. 
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Volwaardig verenigingslidmaatschap 
 

Pétanque Union Bois le Duc is een officieel bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) aangesloten 

vereniging. Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid om meteen een volwaardig verenigingslidmaatschap aan te 
nemen. Je ontvangt dan een NJBB-licentie waarmee je deel kunt nemen aan officiële (inter-)nationale jeu de 

boules-toernooien waarvoor een licentieplicht geldt. Echter heb je dan nog geen verenigingsaccommodatie 
waarop kan worden getraind, daarvoor zijn we tenslotte deze tientjesledenactie gestart. 

Mocht je interesse hebben in een volwaardig verenigingslidmaatschap of meer willen weten over bijvoorbeeld 

de contributiebedragen, ga dan naar www.puboisleduc.nl/10_lid_worden.htm. 
 

 

Ondertekening 
 

Ondergetekende geeft door middel van dit inschrijfformulier aan de intentie te hebben een volwaardig 
verenigingslidmaatschap aan te willen nemen bij Pétanque Union Bois le Duc en is in de wetenschap dat, tot 

het moment dat dit volwaardig verenigingslidmaatschap een feit is, er geen rechten kunnen worden ontleend 
op basis van deze aanmelding. Een ‘tientjeslid’ is namelijk geen verenigingslid maar een mogelijk toekomstig 

verenigingslid, dit naar gelang de keuze die door het ‘tientjeslid’ wordt gemaakt zodra de accommodatie van 
Pétanque Union Bois le Duc beschikbaar komt. 

 

Pétanque Union Bois le Duc deelt dit inschrijfformulier met de Stichting Waarborgfonds Sport en de bancaire 
instelling waar de lening, benodigd voor de realisatie van de 16 jeu de boules-banen met LED-verlichting, 

wordt aangevraagd. Dit om de validiteit van de aangemelde ‘tientjesleden’ aan te tonen. Daarnaast wordt uw 
volledige naam en woonplaats vermeld op onze website in een totaallijst van de tot dusver aangemelde 

‘tientjesleden’. Uw persoonlijke informatie wordt verder niet met derden gedeeld. 

 
Ondergetekende verklaart binnen 7 dagen na ondertekening van dit document het verschuldigde bedrag 

(lees: € 10,-) over te maken op het bankrekeningnummer van de vereniging zoals onderaan vermeld onder 
vermelding van ‘Tientjeslid’. 

 

Plaats : _______________________ 
 

Datum : _____ - _____ - _________ Handtekening :  _______________________ 
 

 
Gelieve het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier te 

retourneren naar het ledenadministratie@puboisleduc.nl of per post op het 

bovenstaande adres. 
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