Aanvraagformulier lidmaatschap NADB
Ondergetekende vraagt het lidmaatschap aan voor:
Naam:
Naam vertegenwoordiger (indien vereniging/stichting):

Telefoon (1):
Telefoon (2):
Telefoon (3):

E-mail:

Gewenst lidmaatschap:
Lid Trainer/Coach

(Kopie FDO/IDTA bewijs meezenden)

Jurylid

(Kopie FDO/IDTA bewijs meezenden)

Lid vereniging/stichting

(kopie statuten meezenden)

Indien u het (ook) het wedstrijdlicentiehouderschap aanvraagt dient u de bijgevoegde overeenkomst
volledig ingevuld te retourneren.

Ondertekening:

Dit volledig ingevulde formulier met gevraagde kopieën zenden aan:
NADB Bondsbureau
Postbus 85621
2508 CH Den Haag
Of per e-mail aan: bondsbureau@nadb.eu
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Wedstrijd-licentiehouderovereenkomst
T.b.v. aanmelding van dansparen voor NADB wedstrijden.

Ondergetekende (hierna te noemen: wedstrijdlicentiehouder) is met de Nederlandse Algemene
Danssport Bond (hierna te noemen: NADB) de overeenkomst aangegaan teneinde dansparen aan te
kunnen melden voor deelname aan of door met toestemming van de NADB georganiseerde
danswedstrijden.
Op deze overeenkomst zijn de volgende bepalingen van toepassing:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar en eindigt op 31 december van enig jaar
Zonder schriftelijke opzegging door de aanmelder voor 1 december van het lopende jaar
wordt deze overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur van de NADB vastgesteld. De
aanmelder wordt altijd (uiterlijk voor 1 december van het voorgaande jaar) op de hoogte
gesteld van een tariefswijziging.
Wedstrijd-Licentiehouder machtigt de NADB jaarlijks deze bijdrage van haar rekening af te
schrijven.
Op deze overeenkomst zijn altijd de statuten en reglementen van de NADB van toepassing.
Op grond van deze overeenkomst is het de wedstrijd- licentiehouder uitsluitend toegestaan
dansparen aan te melden voor deelname aan, of met toestemming van, door de NADB
georganiseerde danswedstrijden. De wedstrijd- licentiehouder is op grond van deze
overeenkomst niet lid van de NADB en het is om die reden niet toegestaan de naam van de
Nederlandse Algemene Danssport Bond, haar afkorting en haar logo, alsmede de namen
van de WDSF en NOC*NSF voor promotionele doeleinden te gebruiken.
De wedstrijd- licentiehouder ontvangt tijdig alle vooraankondigingen van door of met
toestemming van, door de NADB georganiseerde danswedstrijden per post of E-mail.

Overeengekomen op (datum dd/mm/jjjj):
Handtekening wedstrijd- licentiehouder :

Handtekening namens NADB

Naam:
Yvonne Yan, secretaris
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Gegevens wedstrijd- licentiehouder
Naam/Bedrijf/Vereniging/Stichting

Telefoon:

E-mail:
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