Aanmeldingsformulier
Dit formulier inleveren bij je trainer-coach of de ledenadministratie

Voornaam:

Telefoonnummer:

Achternaam:

Mobiel nr. lid:

Geslacht:

Mobiel nr. ouder/verzorger 1:

Geboortedatum:

Mobiel nr. ouder/verzorger 2:

Nationaliteit:

Emailadres 1:

Adres:

Emailadres 2:

Postcode:

Ondergetekende verklaart hierbij lid te willen worden van
Basketballvereniging Uitsmijters Almelo.

Woonplaats:

kosten lidmaatschap
De kosten zijn per leeftijdscategorie opgebouwd van
U8 (Onder 8) t/m SEN (Senioren, ouder dan 20 jaar) en TRL (Trainende leden).

U6/U8

U10/U12

U14/U16/U18/U20

SEN

TRL

€120,00

€219,00

€303,00

€397,00

Variabel

Kwartaal contributie

€30,00

€34,50

€50,00

€68,00

Jaarlijkse bondsafdracht

€46,00

€46,00

€68,00

€90,00

Leeftijd
Jaarlijkse kosten

1

Statuten & Huishoudelijk Reglement
Ieder lid is onderworpen aan de in de statuten en het
huishoudelijk reglement vervatte bepalingen en tot het nakomen
van de noodzakelijke verplichtingen om het basketballen mogelijk
te maken.
Verplichtingen
Aan een verenigingslidmaatschap zijn, zoals in de statuten en
het huishoudelijk reglement staat vermeld, enkele verplichtingen
verbonden. Het is voor spelende leden verplicht om te tafelen scheidsrechtertaken uit te voeren. Daarnaast wordt er
van ouders/verzorgers van de jeugdleden verwacht om naast
het, beurtelings, wassen en rijden naar uitwedstrijden ook bij
te dragen aan het vervullen van overige vrijwilligerstaken. De
vrijwilligerscommissie (VC) kan leden en ouders/verzorgers
hiervoor benaderen.

Datum:

Variabel

2

€28,00

Grote Clubactie
Ieder lid is verplicht om per seizoen vijf loten van de Grote
Clubactie af te nemen. De tegenwaarde hiervan bedraagt €3,per lot. Totaal €15,- voor vijf loten.
Materialen
De wedstrijdkleding en de te gebruiken ballen zijn uitsluitend
via de vereniging te verkrijgen en zijn eigendom van de
Uitsmijters. Voor het gebruik wordt een vergoeding betaald per
seizoen van €20,-.
Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk na
afloop van het seizoen. Indien men het lidmaatschap wenst
te beëindigen, dient dit schriftelijk vóór 1 juni van het lopende
seizoen via de ledenadministratie te worden gedaan.

1

Jaarlijkse kosten is een bedrag voor een heel seizoen, inclusief Grote
Clubactie en materialen. Uitwerking staat op website.

Handtekening :

2

Trainende leden betalen contributie passend bij de leeftijd.

3

Handtekening lid of handtekening ouder/verzorger (indien lid jonger is

3

Ledenadministratie Basketballvereniging Uitsmijters
Adres: Vrielinkslaan 28, 7602 HL Almelo
Website: www.uitsmijters.nl

dan 18 jaar)

Tel: 06-49624121
Mail: ledenadministratie@uitsmijters.nl

KVK: 40073123
IBAN: NL35RABO0108331547

Financiële machtiging
Dit formulier inleveren bij je trainer-coach of de ledenadministratie

Conform artikel 6.1c van het Huishoudelijk Reglement
van Basketballvereniging Uitsmijters, worden de
contributies, boetes en overige ledenbijdragen
geïnd met automatische incasso. Ieder lid van
Basketballvereniging Uitsmijters dient hiervoor een
machtiging af te geven.
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als
daar toestemming voor is gegeven. Het formulier dient
u volledig in te vullen, te ondertekenen en te verzenden
naar onderstaande adres.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met
onderstaande regeling en verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan Basketballvereniging
Uitsmijters te Almelo, om van zijn/haar hieronder
genoemde bankrekening bedragen af te schrijven
wegens de betaling van de contributie, de
bondsafdracht, boetes en overige ledenbijdragen.

Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Datum:
IBAN-nummer:

Handtekening:

Indien je het niet eens bent met een afschrijving, neem dan contact op met de penningmeester voor vragen of meer informatie.
Los daarvan heb je 56 kalenderdagen de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Houd bij inzending rekening
met enige verwerkingstijd en met het feit dat een automatische afschrijving conform het Huishoudelijke Reglement van Uitsmijters
verplicht is voor alle leden.

Ledenadministratie Basketballvereniging Uitsmijters
Adres: Vrielinkslaan 28, 7602 HL Almelo
Website: www.uitsmijters.nl

Tel: 06-49624121
Mail: ledenadministratie@uitsmijters.nl

KVK: 40073123
IBAN: NL35RABO0108331547

Toestemming publicatie
beeldmateriaal
Dit formulier inleveren bij je trainer-coach of de ledenadministratie

Beste lid, ouder/verzorger,
Onze vereniging laat door middel van foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld op Facebook en Instagram. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens jaarlijkse activiteiten, clinic’s, wedstrijden en toernooien.
Ook jij of je zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor leden schade kunnen ondervinden en ten
alle tijden worden er geen namen vermeld. Toch vinden wij het belangrijk om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en
video’s van jouw of van je zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat je niet wilt dat er foto’s van jouw of je kind op internet verschijnen.
Met dit formulier vragen we daarom je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van jouw of van je zoon/dochter. Wij
vragen je daarom onderstaande antwoordstrook volledig in te vullen, te ondertekenen en te verzenden naar onderstaande adres.
Toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders of
anderen foto’s of video’s maken tijdens sportactiviteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze
personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet of sociale media.
Er is altijd de mogelijkheid om terug te komen op de gegeven beslissing, deze kan te allen tijde gewijzigd worden.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Basketballvereniging Uitsmijters.

Antwoordstrook “Toestemming publicatie beeldmateriaal”
Hierbij verklaart ondergetekende lid of ouders/verzorgers van
Voornaam:

Achternaam:

Spelend in:
dat foto’s en video’s door Uitsmijters gebruikt mogen worden op de website van Uitsmijters, in bijvoorbeeld een
(digitale) nieuwsbrief en op sociale media accounts van de vereniging (Facebook en Instagram).

Naam lid of ouder/verzorger:

Handtekening:

Datum:
Handtekening lid of handtekening ouder/verzorger (indien lid jonger is dan 16 jaar)
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