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Ik, als genoemd met mijn voor- en achternaam, hierbij verklaar me te registreren bij de NRLB. 

 

Ter voltooiing, moet na het invullen, een van de volgende opties gedaan worden: 

● Print, onderteken en scan (of maak een foto van) dit formulier en verstuur het naar je vereniging via e-mail of post. 

● Verstuur dit formulier (in Word of PDF), vergezeld met een persoonlijke e-mail naar je vereniging waarin je je lidmaatschap 

bevestigd. Deze mail moet vervolgens door het secretariaat verstuurd worden naar de NRLB ter bevestiging.  

 

De met * gemarkeerde velden zijn verplicht. Datums gelieve in DD-MM-JJJJ invullen.  

Verander je van vereniging? Gebruik dan uitsluitend dit formulier, en niet het vernieuwingsformulier. Vraag eventueel je vereniging of de NRLB of 

er nog bijzonderheden zijn.  

 

* Vereniging  

NRLB ID (wordt bepaald; alleen invullen bestaand lid) 

Geregistreerd sinds (alleen voor bestaande leden) 

* Achternaam  

* Voorna(a)m(en)  

  Roepnaam (indien afwijkend)  

  

* Geboortedatum  

* Geslacht M / V 

* Geboorteplaats  

* Geboorteland  

* Nationaliteit  

 
* Adres  

* Postcode  

* Woonplaats, land  

* Telefoonnummer  

* E-mail  

Waarschuwen in geval van nood 

* Naam  

* Telefoonnummer  

Gaarne pasfoto en een kopie van je ID bij dit formulier bijsluiten (een leesbare foto van je ID-bewijs met bijv. Smartphone is toegestaan). 

 

Lidmaatschap type: Type 1 (Full) Type 2 (Supporter) 

* Vink aan:   

Meestal (maar dit is niet altijd het geval!) is type 1 een volledig lidmaatschap, type 2 een open (supporter) lidmaatschap. Vraag je vereniging wat 

de precieze inhoud en tarieven zijn.  

* Datum:  

* Handtekening:  

Opmerkingen:  

Wil je meedoen met een wedstrijd, dan moet dit formulier door je vereniging bij de NRLB minimaal een dag van tevoren ingeleverd zijn. 

Jonger dan 18? Laat dan dit formulier ondertekenen door je ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger (geef dit aan bij 

opmerkingen). Let op: na een jaar wordt je lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar. Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk (via 

post of e-mail) beëindigd worden. Lidmaatschappen lopen tot 1 maart van het opvolgende kalenderjaar. 

 

De NRLB zal op geen enkele wijze gegevens delen met derden zonder jouw toestemming. Je krijgt bericht (eventueel via je vereniging) wanneer je 

registratie is voltooid. Met de inschrijving ga je ermee akkoord de algemene voorwaarden van de NRLB en de eigen vereniging te accepteren. 

Vraag hiernaar bij je vereniging. 


