Aanmeldingsformulier
Basketbal Vereniging Red Giants
Om lid te worden van Basketbal Vereniging Red Giants, dient u dit gehele formulier volledig en in blokletters in
te vullen. Tevens dient u 1 kleuren pasfoto (max 3cm x 3cm) bij te voegen. U mag ook een pasfoto inscannen en
mailen.
Gegevens van het lid
Voornaam

Voorvoegsel(s)

Achternaam
Geslacht
Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail
Lidmaatschap
Ik heb inmiddels contact gehad met een trainer namelijk:
Ik ben in de afgelopen 5 jaren lid geweest van een andere basketbal vereniging
Ik ben in bezit van een scheidsrechters diploma
BS2
BS3
Ik ben in bezit van een trainers diploma
BT2
BT3
Gegevens van ouder(s) verzorger(s) (indien jonger dan 18 jaar)
Voornaam

Voornaam

Achternaam

Achternaam

Telefoon

Telefoon

E-mail

E-mail

ja

nee
BS4+
BT4

Wijze van betaling
U vindt meer informatie over de contributie en betalingstermijnen op onze website
Ik geef Basketbal Vereniging Red Giants toestemming om de contributie in 2 termijnen af te schrijven van onderstaand
rekeningnummer:
Te naam stelling:
IBAN:
Vrijwilligerstaken
Ik / mijn ouders heb(ben) interesse om als vrijwilliger het volgende voor de vereniging te doen naast het geplande tafelen en rijden naar
wedstrijden: (minimaal 1 onderwerp aankruisen):
Team begeleiden / coachen
Team training geven / assisteren
Helpen in de kantine

Fluiten (jeugd) wedstrijden
Bestuursfunctie
Activiteiten (commissie)
Anders namelijk:

Ik geef nadrukkelijk toestemming voor het openbaar vermelden en publiceren van mijn naam, beeld en/of filmmateriaal van mij
Ik geef nadrukkelijk geen toestemming voor het openbaar vermelden en publiceren van mijn naam, beeld en/of filmmateriaal van
mij

Ondertekening
Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van Basketbal Vereniging Red Giants, zoals op de
website geplaatst, en met de op de volgende bladzijde genoemde voorwaarden van het lidmaatschap. Dit formulier kunt u versturen met
een recente pasfoto per post, via het formulier op http://xxxxxxxx of per email naar xxxx@redgiants.nl
Plaats
Datum

/

/

(Indien jonger dan 18 jaar, handtekening van ouder/verzorger)

Voorwaarden lidmaatschap en afmelden lidmaatschap:
U dient u rekening te houden met het volgende:


Aanmelding geschiedt nadat het aanmeldingsformulier, duidelijk leesbaar, en volledig ingevuld, samen met een recente
pasfoto, is ontvangen door het secretariaat van Basketbal Vereniging Red Giants



Een eventuele schuldvrij verklaring kan pas afgegeven worden indien aan alle voorwaarden is voldaan. Is het nieuwe lid de
laatste 5 jaar lid geweest van een andere basketbalvereniging dan dient het nieuwe lid zelf een overschrijvingsformulier
(schuldvrijverklaring) bij zijn oude club te regelen. Pas na het ontvangen van de schuldvrij verklaring kan het nieuwe lid mee
spelen.



De beëindiging is pas geldig/definitief, indien u een schriftelijke bevestiging van opzegging heeft ontvangen.



Eventuele openstaande boetes, opgelegd door Red Giants of de NBB, worden gezien als achterstallige contributie.



Beëindiging / wijziging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden per 30 juni
van het lopende seizoen en dient voor 1 mei in het lopende verenigingsjaar gedaan te worden. (zie statuten artikel 3.9). Bij te
late beëindiging (dus als uw opzegging na 1 mei in ons bezit is) dient er nog een geheel seizoen contributie betaald te
worden!

