2018/2019

Inschrijfformulier
Algemeen
Naam

:

.

Voorletters

:

.

Achternaam

:

.

Adres

:

.

Postcode

:

.

Woonplaats

:

.

Geb. Datum

:

.

Tel. Nummer

:

.

Mobiel nr.

:

.

Geslacht

:

IBAN nummer

:

.

E-Mail lid

:

.

E-Mail Ouders/Verzorgers *

:

.

M/V

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan Basketbal Vereniging Krimpen om de jaarlijkse
contributie
in 1 termijn
in 4 achtereenvolgende termijnen (per termijn wordt €0,50 extra in rekening gebracht)
via ClubCollect middels een automatische incasso van de hierboven opgegeven IBAN te
innen. De Machtiging blijft tot wederopzegging geldig. Bij beëindigen van het lidmaatschap
wordt de machtiging ingetrokken.
Ondergetekende geeft hierbij wel / geen** toestemming dat foto- en filmmateriaal dat tijdens
trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten gemaakt wordt van
mij (voor spelers ouder dan 18 jaar)
mijn kind, Volledige naam :
.
geplaatst mag worden op de website, social media kanalen, e-mails en andere communicatieuitingen van de Basketbal Vereniging Krimpen.
* Basketbal Vereniging Krimpen doet zo veel mogelijk digitaal. Het is dan ook zaak een email adres/mobiel
nummer op te geven die regelmatig wordt gebruikt. Bij een minderjarig lid (onder de 18) is het email
adres/mobiel telefoon nummer van de ouders/verzorgers verplicht voor de correspondentie.
** doorhalen wat niet van toepassing is
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Contributie
De contributie wordt ieder seizoen op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Voor seizoen 2018 - 2019 gelden de volgende jaarbedragen.
Contributie

Kleding vergoeding

Inschrijfgeld

(jaarlijks)

(per jaar)

(eenmalig)

t/m 11 jaar
(U8, U10, U12)

€ 168,00

€ 15,00

€ 15,00

12 t/m 17 jaar
(U14, U16, U18)

€ 202,00

€ 15,00

€ 15,00

18 jaar en ouder

€ 241,00

€ 15,00

€ 15,00

Recreanten
(vanaf 18 jaar)

€ 183,00

€ 15,00

Het Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan per seizoen en wordt stilzwijgend verlengd.
Het seizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni. Contributieheffing vindt plaats over
diezelfde periode. Indien het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt aangegaan, dan is
een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Nalatigheid van contributiebetaling kan tot
schorsingen of boetes leiden. Niet betaalde contributies worden ter incasso aangeboden aan
een incasso bureau.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de penningmeester of het secretariaat. Het
huishoudelijk reglement is hierop van toepassing.

Taken en Verplichtingen
Ieder lid is verplicht zich de door het bestuur opgedragen taken te vervullen tijdens thuis
wedstrijden. Hieronder kan worden verstaan; timen, scoren, fluiten en/of bardienst bij
thuiswedstrijden. Voor leden tot en met de U16 worden ook de ouders/verzorgers verzocht 1 à
2 maal per seizoen een bardienst te draaien.
Voor het deelnemen aan wedstrijden is een wedstrijdtenue verplicht. Het tenue krijgt het lid in
bruikleen van de vereniging, waarvoor een jaarlijkse vergoeding aan de vereniging wordt
betaald. Aan het einde van het seizoen dient het tenue in originele staat weer worden
ingeleverd. Zie ook de gebruiksovereenkomst die wordt uitgereikt en ondertekent bij het
ontvangen van het tenue.
Ook het volgen van een scheidsrechters/spelregel cursus is voor wedstrijd spelende leden
vanaf 15 jaar verplicht. De cursus wordt door de vereniging georganiseerd en er zijn voor de
leden geen kosten aan verbonden.
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Intake (Aankruisen wat uw keuze is)
1.

Als lid van de basketbal Vereniging Krimpen wil ik,
Alleen trainen (alleen mogelijk vanaf 18 jaar)
Trainen en wedstrijden in competitieverband,

2.

Heb je eerder basketbal in verenigingsverband beoefend?
Nee
Ja, Vereniging
:
Niveau

:

Periode

:

Schuldvrijverklaring

:

.

.

.

.

t/m

..

Ja, kopie meesturen met inschrijving
Nee, want

...
..
..
..
..

(zonder schuldvrij verklaring kan de inschrijving niet
worden afgerond)
Reden vertrek

3.

:

.

.

.

.

Staan er al andere leden op hetzelfde huisadres ingeschreven?
Nee
Ja, Naam 1
:
.

.

Naam 2

:

.

.

Naam 3

:

.

.

4.

Waarom heb je voor onze vereniging gekozen?

5.

Ben je op de hoogte wat wij van onze leden verwachten t.a.v. sportiviteit en respect?
Ja
Nee

6.

Weet je wie jouw eerste aanspreekpunt is binnen de vereniging?
Ja
Nee
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7.

De vereniging kan niet zonder de inzet van vrijwilligers draaien.
Voor welke activiteiten kan het bestuur jou of je ouders (als je minderjarig bent)
benaderen mocht hulp nodig zijn?
Geen interesse.
Organiseren feesten (zoals All Star Gala, Jubileum feesten).
Sponsors werven.
Sponsering (bijv. Ballen, Tenue, All star Gala).
Team coachen.
Training geven.
Bestuursfunctie in dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur ondersteunen.
Anders nl.:

Ondertekening en akkoord
Bovengenoemde meldt zich hierbij aan als lid van de Basketball Vereniging Krimpen en
verklaart zich te houden aan de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
Bij een minderjarig lid (jonger dan 18 jaar) dient een der ouders/verzorgers te tekenen.
Bij ondertekening gaat ondergetekende akkoord met “verplichte taken” zoals vermeld in dit
inschrijfformulier en met het huishoudelijk regelement van Basketbal vereniging krimpen. Het
huishoudelijk regelement is op te vragen bij het bestuur.
Plaats,

..

Datum,

.
..

Naam (ouder/verzorger),

.

Handtekening,

.

..
..

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de
penningmeester (eventueel via de trainer) of als gescande bijlage gemaild te worden naar
ledenadministratie@bvkrimpen.nl.

Heeft u nog vragen over deze inschrijving dan kunt u contact opnemen met:
Mw. J. Peeters, Secretaris van Basketbal Vereniging Krimpen (info@bvkrimpen.nl)
of met
Dhr. R. de Vrij, Penningmeester / Ledenadministratie van Basketbal Vereniging Krimpen 06 – 28 14 60 41
(ledenadministratie@bvkrimpen.nl).
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