
Postadres : Zonnebaan 18, 3542 ED Utrecht
Internet : www.dbmn.nl

Kamer van Koophandel Utrecht, nr.: 40481055
IBAN: NL17INGB0004070610

Tel : 030 6014822

Invulinstructie voor het formulier inschrijven jeugd spelers 2017-2018: 
 
Vul alle gegevens in! Alle informatie is voor de DBMN nodig om de inschrijving compleet te maken en 
om de speler aan te kunnen melden bij de Nederlandse Darts Bond. 
 
Voeg een recente, goedgelijkende normale pasfoto bij. Een standaard pasfoto zoals je die bij iedere 
fotowinkel kunt laten maken voor gebruik op identiteitsbewijzen enzovoorts is prima. Wij accepteren 
geen uitgeknipte gezichten uit andere foto’s, of foto’s waarop de persoon niet goed te herkennen is 
(dus geen zonnebrillen of caps).
 
Maak de contributie over o.v.v. Jeugd, de voorletters, achternaam en geboortedatum van de nieuwe
speler. 
De contributie bedraagt per geheel seizoen jeugd (geboren na 1-9-1999) 25 euro.
Voor jeugdleden die na 1 januari 2018 inschrijven (half seizoen) bedraagt het lidmaatschap 15 euro tot 
1-7-2018
 
Maak het verschuldigde bedrag over naar IBAN: NL17INGB0004070610 t.n.v. DBMN Utrecht.

Het lidmaatschap geeft onder meer recht op gratis deelname aan de DBMN Jeugd (ranking) toernooien.
Ook krijg je 10% op je aankopen bij House of Special Sports in Utrecht op vertoon van je pas.

Je ontvangt je persoonlijke spelerspas thuis!

Stuur het formulier en foto op naar:
 
Stuur het formulier op naar:
DARTS BOND MIDDEN NEDERLAND
T.a.v. Ledenadministratie
Zonnebaan 18
3542 ED Utrecht

Darts Bond Midden Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Darts Bond.
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Inschrijven jeugd leden seizoen 2017-2018

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Postcode:  

DBMN Lidnummer*:   NDB nummer**:   

Lidmaatschap:   JEUGD 

Geboorte datum:  

Telefoon:  

Meisje / jongen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Let op alle gegevens zijn verplicht!
De nieuw aan te melden speler/speelster en zijn/haar ouders/voogd geven door plaatsing van 
onderstaande handtekening aan dat zij met het volgende akkoord gaan:
De speler is geen lid van andere lidorganisatie, aangesloten bij de NDB.
De speler verklaart hierbij het lidmaatschap aan te gaan van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
De speler verklaart op de hoogte te zijn van de eisen die aan het lidmaatschap verbonden zijn
zoals vermeld in de toelichting van het team inschrijvingsformulier van april 2017. 

Naam ouder /voogd:    Datum:   

Handtekening ouder /voogd:

 

     

*  Indien je al beschikt over een nummer hebt, maar deze niet weet vul je in: reeds lid DBMN.  
Wanneer dit je eerste keer inschrijving bij de DBMN betreft vul je in Nieuw.

** Indien van toepassing

Darts Bond Midden Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Darts Bond.


