
INSCHRIJFFORMULIER (JEUGD)RECREANT 

 

Hierbij wil ik mij aanmelden als (jeugd)recreant van de Darts Organisatie Noord Holland Noord 
voor seizoen 2021/2022. Mijn lidmaatschap van de DONHN eindigt per 1 juli 2022. 
 

Achternaam Voorletters volgens ID Roepnaam M/V 

   M / V 

Adres Postcode Woonplaats 

   
Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 

   
Al in het bezit van een DONHN-pas (stamkaart)?  
DONHN lidnummer: 

Handtekening: 
 

 nee 

 ja, nummer:  

 ja, maar ben mijn pas kwijt 

 

 
Meesturen 
Indien u een geheel nieuw lid van de DONHN bent en nog geen bondsnummer en/of stamkaart heeft dient u het volgende mee 
te sturen: 1 recente pasfoto  schrijf op de achterzijde uw naam en geboortedatum) en een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs; 
Jeugdleden (indien op de peildatum van 1 september de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt) moeten ook een ouderverklaring 
(incl. kopie legitimatie van de ouder welke de verklaring invult) inleveren. 
 
Een speler mag slechts bij 1 lidorganisatie welke is aangesloten bij de NDB lid zijn. Het lidmaatschap is voor 1 seizoen. 
Alle bescheiden krijgt u nadat de verschuldigde contributie bij de DONHN op de rekening staat bijgeschreven. Houdt dus 
rekening met de verwerkingstijd. 
Voor het aangaan van deze lidmaatschapsovereenkomst verwerkt de DONHN uw persoonsgegevens. De DONHN gaat 
zorgvuldig met deze gegevens om. Lees ook even onze privacyverklaring op de DONHN-site 
(http://www.donhn.nl/index.php?pagina=privverkl). 
 

 
Aangeven hoe de betaling van de contributie wordt gedaan: 

 Zelf overmaken. De betaling van de contributie moet worden voldaan door overschijving op rekeningnummer NL49 
RABO 035.07.85.317 van de DONHN te Obdam, onder vermelding van uw naam. 

 Via onderstaande eenmalige machtiging: 

 
Eenmalige machtiging (SEPA) op rekeningnummer  NL49 RABO 035.07.85.317 van de DONHN. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Darts Organisatie Noord-Holland Noord (DONHN), statutair 

gevestigd te Den Helder en ingeschreven bij de KvK onder nummer 40636933 om een eenmalige incasso-opdracht te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributie 2019/2020 en uw bank om eenmalig een bedrag van 

uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Darts Organisatie Noord-Holland Noord (DONHN). 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Als kenmerk van de machtiging wordt de tekst “recreant” en uw achternaam gebruikt. 
Bijvoorbeeld Recreant/van Gerwen. Het incassantid van de DONHN is NL97ZZZ406369330000. 

 
IBAN         N    L   

Bedrag: € 
Tenaamstelling 
rekening: 

 

Woonplaats:  Geboortedatum:  
 

Plaats en datum: 
 

 

Handtekening rekeninghouder: 
 
 

 
 
Dit formulier opsturen naar: Ledenadministratie DONHN, p/a Posten 10, 1747 SH Tuitjenhorn. 
 
Kijk voor de juiste contributie op www.donhn.nl onder Algemene informatie/Ledenadministratie 
 

Onderstaande niet invullen 
Datum binnenkomst: Datum machtiging bij bank ingeleverd: Datum verwerkt: 

 

 

http://www.donhn.nl/index.php?pagina=privverkl
http://www.donhn.nl/

