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                 NATIONALE  GOLFBILJART 
           AANSLUITING en/of OVERGANG  FORMULIER 
         DML Voor aansluiting vul VAK 1 in. 

         GBVH Voor een normale overgang vul VAK 1 en 2 in. 

         VGTO Voor overgang aangesloten lid vul VAK 1, 2 en 3 in. 

 Voor overgang administratief lid vul VAK 1 en 2 in. 

 VAK 5 altijd in te vullen door het gewest waar men aansluit. 
 

  VAK 1: Altijd in te vullen door de speler.       VA               VS            KV              NS             OC             SO             VC           NR          ( zie legende* )      

  Ik teken voor de VRIJDAG                Eventueel kenmerk vr.     Datum:…../…..../…..…… 

!!  Paragrafeer voor:           

Ik teken voor de ZATERDAG            Eventueel kenmerk za.             bij club..……...………….....…afk. …..…                                                                                 
 

Naam:.…………………………………………………..……Voornaam:.………………..…………..……..…… 
 

Straat:……………………………..……………………….....Nr:………Bus:………….Postnr:………...…….… 
          

Gemeente:.……………………………..…………Prov:.…………………….Geboortedatum:….../….../……..… 
 

Rijksregisternummer (achterkant pas):            Telnr:…………..……E-mail:………………………………… 

                                                                                               Letterwaarde van vroeger of in een andere bond: 

 

Betreft het een tweede aansluiting: ja        nee        Gewest en club: ……………………...……………………. 

  VAK 2: In te vullen door de speler. Lidknr               wenst een overgang voor Vrijdag        en/of Zaterdag 
 

Van biljartclub…………………………….……….……………Gewest..………………...……………………… 
 

Naar biljartclub…………………………….……….…………...Gewest..…………………………...…………… 
 

  VAK 3: In te vullen door de verlatende club.     Datum:.………/…….../…………. 
 

Biljartclub.……..…………………………laat de speler in VAK1 vrij voor Vrijdag         en/of Zaterdag         
 

Naam secretaris          en Handtekening:    Naam voorzitter en Handtekening: 
 

 

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

  VAK 4: In te vullen door het gewest waar U het laatst aangesloten was.             Datum:……/…..../……..… 
 

Het gewest ………………. geeft de :  overgang/ administratieve/ aangesloten *    speler met lidnr.: …………. 
 

van biljartclub.……………………..…..….…..vermeld in VAK1 vrij voor Vrijdag          en/of Zaterdag  
 

Hij/ Zij wenst zich aan te sluiten bij biljartclub..………………………………      Gewest…………….…… 

* schrappen wat niet past. 

                         De gewestverantwoordelijke: ………………………………………. 
 

  VAK 5: Voorbehouden aan het nieuwe gewest.          Speeljaar:            Geweststempel 

        

Nieuwe letterwaarde: 

                                            Handtekening gewestverantwoordelijke: 

NGB lidnummer vrijdag:          

           

NGB lidnummer zaterdag:   
 

De gevraagde gegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in een bestand opgenomen ten einde de goede werking van de 

biljartbond te waarborgen. In overeenstemming met de wet van 8/12/1992 heeft U het recht op inzage en correctie van deze gegevens. 

Door mij aan te sluiten verbind ik er mij toe de statuten, reglementen en bestuursbeslissingen van de biljartbond na te leven. 

 

Handtekening speler:             Indien speler jonger dan 16 jaar.    Handtekening clubverantwoordelijke: 

                             Handtekening ouder of voogd 

 

…………………………….        …………………..…………        …………………….………… 
*Legende : VA = verandering adres, VS = vrije speler, KV = kaart verloren, NS = nieuwe speler, OC = overgang club, SO = speciale overgang, VC= verandering clubnaam, NR = verandering lidnummer. 


