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Nederlandse Algemene Danssport Bond 
 

registratieformulier danssporters en persoonlijke leden 
Dit registratieformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij het  secretariaat te worden ingediend. 

 

DEEL 1 REGISTRATIE LIDMAATSCHAP (invullen in blokletters) * Omcirkelen wat van toepassing is. 

 
PERSOONSGEGEVENS, adres-  en rekeninggegevens 

Voornamen:  Roepnaam:  

Achternaam:  

Nationaliteit:  Geboortedatum:  Geslacht: * M / V 

Straat:  Huisnr:  
Woonplaats:  Postcode:  
Telefoon:  Mobiel:  
E-mail:  

Bankrekeningnummer:  

 

Toelichting: Actieve dansers worden geregistreerd als danssporter (artikel 4 lid 1a statuten). Niet-actieve dansers, zoals trainers, 

coaches, vrijwilligers etc. vragen het persoonlijk lidmaatschap aan (artikel 4 lid 1b statuten). Het lidmaatschap wordt aangegaan 

voor onbepaalde tijd. Stopt een danssporter (tijdelijk) als actieve danser, dan wordt het lid geregistreerd als persoonlijk lid. Het 

lidmaatschap van de NADB kan voor het einde van het jaar schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn 

van vier weken (artikel 8 statuten). 
 

DEEL 2 SPORTGEGEVENS (alleen in te vullen door danssporters) * Omcirkelen wat van toepassing is. 

 

  Nummer Identiteitskaart / Paspoort / Rijbewijs*: Verplicht vanaf 14 jaar, ten behoeve van 

controle nationaliteit danssporter 

Danscategorie waarin de danssporter deelneemt aan wedstrijden 

Ballroom – danser* Ja  /  Nee Rolstoel – danser* Ja  /  Nee 

Latin – danser* Ja  /  Nee Rock & Roll – danser* Ja  /  Nee 

Formatie – danser* Ja  /  Nee Hiphop – danser* Ja  /  Nee 

 
Specifieke gegevens  alleen ten behoeve van Ballroom, Latin en Formatie dansers 

Danspartner Naam: 

Naam: 

alleen Ballroom en latindansers 

(indien 2 danspartners) 

Ballroom.  * Ja  /  Nee Latin. * Ja  /  Nee Danscategorie 

Klasse Ballroom: _ _ Klasse Latin: __   
Formatie. * Ja  /  Nee 

Inschrijving wedstrijden via* naam: van dansschool/trainer/vereniging. 

 

DEEL 3 ONDERTEKENING  * Omcirkelen wat van toepassing is. 

 

- Ondergetekende gaat akkoord met de statuten en reglementen van de NADB, inclusief het wedstrijdreglement. 
- Ondergetekende heeft * wel / geen bezwaar tegen registratie van deze persoonsgegevens bij de NOC*NSF. 
De NADB neemt de privacy van leden serieus en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gevraagde 
persoonsgegevens zijn conform artikel 3 van het Algemeen reglement NADB. Als lid van NOC*NSF is de NADB gehouden om 
geanonimiseerde lidgegevens te verstrekken aan NOC*NSF. Dit beperkt zich tot geboortedatum, postcode, geslacht en datum 
ingang lidmaatschap.  

- Ondergetekende heeft * wel / geen bezwaar dat het opgegeven e-mail adres wordt gebruikt voor communicatie tussen de  

NADB en ondergetekende. 

 
Datum: Ondertekening:     (indien minderjarig door ouder of voogd) 

 
 
 
 

IN TE VULLEN DOOR NADB 
Ingenomen door: Datum: Verwerkt in database door: 

Geregistreerd als lid*  Ja / Nee Danspas verstrekt*  Ja / Nee Bondsbijdrage:*  Ja / Nee / n.v.t. 

 1a: Danssporter   VUL OOK DEEL 2 IN VAN DIT FORMULIER Aangevraagd 

lidmaatschap*  1b: Persoonlijk lidmaatschap   Geef een korte motivatie voor de aanvraag: 
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