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OSV Bowls Breda   
Opgericht 23 juli 1992   Correspondentieadres: 

       Edisonstraat 46F1 
       4816 AW Breda 
Lid van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond 
       NL19 RABO 0104 6518 49 
       Kvk 20140613 

 

Informatie voor nieuwe leden 

Hartelijk welkom bij OSV Bowls Breda.  
Indien u lid wenst te worden van onze vereniging vind u hieronder belangrijke 
informatie met betrekking tot het lidmaatschap, plaats en tijdstippen van de 
trainingen, de te betalen contributie en de samenstelling van het bestuur. Het 
bijgevoegde Inschrijfformulier dient u ingevuld en ondertekend aan één van de 
bestuursleden te overhandigen. 
 
Lidmaatschap 
Behalve dat u lid wordt van OSV Bowls Breda wordt u ook lid van de NIOBB, de 
Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond. Daarmee bent u gerechtigd mee te 
doen aan de door de bond, de regio’s of verenigingen georganiseerde wedstrijden. 
 
Spelen 
We spelen indoor bowls in de sporthal van Funzone (het voormalige Optisport 
Leisure Center), Terheijdenseweg 500, 4826 AB in Breda. De speeltijden zijn op 
dinsdag van 13:30 tot 14:45 en van 15:15 tot 16:30. 
Voordat u lid wordt kunt u aan 8 blokken van 1:15 uur gratis deelnemen.  
 
Contributies en Inschrijfgeld 
Het contributiebedrag is afhankelijk van het aantal blokken dat u wilt spelen: 
1 blok per week (van 1:15 uur)  € 10,00 per maand 
2 blokken per week   € 15,00 per maand 
De tijdstippen waarop u speelt bepaalt u zelf. 
Indien u besluit lid te worden van de vereniging is een eenmalig inschrijfgeld van  
€ 5,00 verschuldigd.  
Het inschrijfgeld en de contributie dient gestort te worden op IBAN rekening  
NL19 RABO 0104 6518 49 t.n.v. OSV Bowls Breda. 
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Bestuur 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 leden: 
 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Luuk Nobelen vacant Henk Kwant 
E: lpmnobelen@gmail.com E: secretaris@ 

osvbowlsbreda.nl 
E: penningmeester@ 
osvbowlsbreda.nl 

   
2e Secretaris PR en Website  
Coby van Poll Vacant  
f.vanpoll@telfort.nl   
   
 
Wedstrijden 
Regelmatig worden wedstrijden georganiseerd door de eigen vereniging, andere 
verenigingen, Regio Zuid, waaronder OSV Bowls Breda valt, en door de NIOBB. Voor 
deze wedstrijden kan ieder lid zich inschrijven. Inschrijfformulieren zijn op de 
speeldagen beschikbaar. Het verschuldigde wedstrijdgeld wordt in eerste instantie 
door de vereniging betaald aan de organiserende instantie en daarna maandelijks 
aan de leden gedeclareerd. Ook de wedstrijdgelden dienen gestort te worden op de 
rekening van de vereniging.  
Voor het spelen van wedstrijden is het dragen van wedstrijdkleding verplicht. De 
wedstrijdkleding bestaat uit een witte broek of rok, het wedstrijdshirt van de 
vereniging en sportschoenen met een volledig vlakke zool (dit laatste ook verplicht 
op de speeldagen).  
 
Website 
De website van OSV Bowls Breda vind u op www.osvbowlsbreda.nl. 
De website van de NIOBB vind u op www.bowlsnederland.nl 
 

  

http://www.osvbowlsbreda.nl/
http://www.bowlsnederland.nl/
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Inschrijfformulier OSV Bowls Breda 
 
Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden van OSV Bowls Breda. 
Svp volledig en in blokletters invullen. 
 
 
Naam ¹  : ______________________________________ M / V ¹ 

 
Voornaam¹  : ______________________________________ 
 
Adres ¹  : ______________________________________ 

 
Postcode¹  : ________ Plaats¹ :______________________ 

 
Geboortedatum¹ : ______________________________________  

 
Telefoonnummer : ______________________________________ 
 
Mobiele telefoon : ______________________________________ 
 
Email adres  : ______________________________________ 
 
Ingangsdatum¹ : ______________________________________ 

 
 
Omcirkel hoeveel blokken van 1:15 uur u wilt spelen: 1 2  
 
 
Handtekening : ______________________________________ 
 
 
Indien minderjarig is de naam en handtekening van een ouder of voogd vereist: 
 
Naam   : ______________________________________ 
 
 
Handtekening : ______________________________________ 
 
De met een ¹ gemerkte velden worden doorgegeven aan de NIOBB. 
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Privacy Protocol 
De vereniging kent een Privacy Protocol. Aan de leden wordt toestemming gevraagd 
om eventueel op de website en sociale media foto’s te plaatsen en/of uw naam te 
vermelden. Tevens wordt een kopie van het ledenbestand naar de leden verzonden. 
De vereniging heeft hiervoor uw toestemming nodig. Indien u geen toestemming 
geeft zal de vereniging dit niet plaatsen. 

 

• Ik geef wel / geen toestemming voor het plaatsen van een foto op de website en/of 
sociale media* 

• Ik geef wel / geen toestemming voor het vermelden van mijn naam op de website 
en/of sociale media* 

• Ik geef wel / geen toestemming voor het verzenden van mijn gegevens naar andere 
leden*  

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Indien u via een vereniging reeds lid bent van de NIOBB, wilt u dat wij u per 1 januari 
aanstaande aanmelden bij de NIOBB, of blijft uw aanmelding bij de NIOBB via een 
andere vereniging? 

□ Ja, ik wens via OSV Bowls Breda lid te worden bij de Nederlandse Indoor en 
Outdoor Bowls Bond (NIOBB). 

 

Ondergetekende verklaart hiermede zich te houden aan de statuten, het 
huishoudelijk reglement en alle overige reglementen van de vereniging. 

 

 

Naam: _______________________ Voornaam:___________________ 

 

Handtekening:_____________________ Datum: _________________ 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden. 


