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Opgericht 4 juni 2015 

INSCHRIJFFORMULIER   NIEUWE LEDEN 

Achternaam : Voornaam:        M / V 
 
Adres:       Postcode en Woonplaats:     

Geboortedatum:     Telefoonnummer:         

Mobiele telefoon 1:             Mobiele telefoon 2:          

E-mail adres:               

Geeft zich hierbij op als (aanvinken wat van toepassing is): 

О  GaveBoules lid van de Jeu de Boules vereniging GaveBoules  

(Jeu de Boules vereniging de GaveBoules is ontstaan uit een initiatief van korfbalvereniging OWK. Alle 
clubgegevens en praktische informatie zijn dan ook te vinden op www.kvowk.nl),  

met ingang van              

Dit lidmaatschap houdt in dat ik mijn lidmaatschapsgeld tijdig betaal.  

Een verenigingsjaar van de Gaveboules heeft een andere looptijd dan die van kv OWK. Een verenigingsjaar loopt 
van 1 april t/m 31 maart, waarbij tussen 1 april en 31 oktober vaste trainingsavonden zijn. 

Een lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan, voor elk seizoen (maart) wordt opnieuw geïnventariseerd 
welke leden het nieuwe seizoen ingaan. Kortom er is geen stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap. 

Door het GaveBoules lidmaatschap mogen leden naast de vaste trainingen en toernooien, ook onbeperkt gebruik 
maken van de Jeu de Boules baan bij de Gaveborg. 

Vrij Jeu de Boulen kan gezamenlijk gepland worden of door middel van het mailadres Gaveboules@kvowk.nl 
kunnen leden onderling vragen of er liefhebbers zijn.  

De datum van een moment vrij Jeu de Boulen moet wel kortgesloten worden met de Gaveborg. Geef hierbij aan 
dat je lid bent van de GaveBoules, waardoor geen kosten in rekening worden gebracht. 

In geval dat de vereniging groter wordt en leden mee willen doen aan Jeu de Boules competities, kunnen deze 
voorwaarden worden aangescherpt. Dit zal dan in een “ledenvergadering” worden voorgesteld en over gestemd 
worden. 

Ondertekening: 

Datum:     Plaats:     Handtekening:      

Dit formulier kan, voorzien van een handtekening, verstuurd worden naar het de organisatie van de 

GaveBoules (zie voor adres bovenaan dit formulier) of ingeleverd worden aan:  Hoofdstraat 255, 9828 PC, 

Oostwold. 

In te vullen door GaveBoules/OWK (voor opname in ledenregistratie sportlink): 

Datum ontvangen      Traint mee sinds:      

Persoonlijke clubmailadres van nieuwe lid:               @kvowk.nl 

Notities, lidmaatschapstype:             

Bijzonderheden:              


