
 
 

                                                                                                                 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inhoud van dit aanmeldingsformulier en de regels en reglementen van 
de N.A.B.A, zoals vermeld op www.naba.nl. 

Inschrijfgeld. 

U betaald eenmalig inschrijfgeld van € 25,00 (contant te voldoen bij de inschrijving). 
U ontvangt hiervoor een gebitsbeschermer, NABA bidon, NABA T-shirt en een springtouw. Bij opnieuw inschrijven 
bedraagt het inschrijfgeld € 15,00 zonder materiaal. 

Opzegging. 

Opzegging van dit lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de penningmeester, of het bestuur met in 
achtneming van een opzegtermijn van één kwartaal. 

Materiaalgebruik. 

De benodigde boksmaterialen kunnen bij NABA in bruikleen worden genomen. Echter adviseren wij u om deze 
materialen voor uzelf aan te schaffen. Dit i.vm. de hygiëne. Deze materialen zijn voor een heel aantrekkelijk tarief aan 
te schaffen bij NABA, vraag hiernaar bij de trainers, zij kunnen u voorzien van professioneel advies m.b.t. gewicht en 
materiaal van bokshandschoenen dat past bij uw gewicht, ervaring en mate van training. 

Contributie en betalingswijze. 

Betaling geschiedt per automatische Euro incasso naar Rabobank IBAN nr: NL54 RABO 0137896611. U herkent dit 
onze afschrijving aan het volgende nr: Euro incassant id: IDNL47ZZZ401443700000. Dit nummer is zichtbaar op de 
afschrijving die u van uw bank ontvangt. Hierbij machtig ik de N.A.B.A. tot automatische incasso van de verschuldigde 
contributie die 1x per kwartaal van mijn rekening wordt geschreven.   
                                                                                                  
                                                                                             Leeftijd   8  t/m 11  jaar           € 60,-   per kwartaal   
                                                                                             Leeftijd  12 t/m 15  jaar           € 75,-   per kwartaal          
                                                                                             Leeftijd    vanaf 16  jaar           € 105,-  per kwartaal   
  

Aanmeldingen. 

Ik wordt graag geïnformeerd over de activiteiten die NABA onderneemt en u mag mijn telefoonnummer toevoegen aan 
de NABA WhatsApp groep: Ja / Nee. 
Deze wordt alleen gebruikt om informatie te versturen, het is niet mogelijk hierop te reageren, om deze vrij te houden 
van spam. 
 
U mag mij kosteloos aanmelden bij de NBB (Nederlandse Boksbond): Ja / Nee. 
De NBB krijgt subsidie voor elk lid dat het heeft, hoe meer leden, hoe meer steun de NBB ontvangt van het NOC/NSF 
om de sport verder te ontwikkelen. 
 

Toestemming incasso. 

Mijn IBAN nummer is:...................................................................... 
De automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier door de ondertekening bevoegde. 
Volledige naam:(in blokletters)..................................................................... 
 
Datum:.............................. Handtekening: ………………………………. 
Indien het nieuwe lid minderjarig is doorhalen wat niet van toepassing is: 
Ouder / Voogd. 

Inschrijf formulier boksvereniging NABA: 

 
Achternaam:........................................ Voornaam:.................................... 
 
Geboortedatum:................................... Geboorteplaats:............................. 
 
Woonadres:......................................... Postcode:...................................... 
 
Woonplaats:........................................ Telefoonnummer:........................... 
 
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 


