INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP
FORMULIER IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B.
Hierbij geef ik mij op als lid van Basketballvereniging Sparta Nijkerk, hierna “BV Sparta (N)”.
ACHTERNAAM ___________________________________ ROEPNAAM ___________________________ M/V
ADRES _________________________________________ POSTCODE ________________________________
WOONPLAATS___________________________________ GEB. DATUM _______________________________
TELEFOON: OUDER 1: ___________________ OUDER 2: _________________ KIND: ____________________
E-MAILADRES: __________________________________ SPEELT IN TEAM: ___________________________
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ben je al eerder lid geweest van een basketballvereniging? JA / NEE
Indien vraag 1 met JA hebt beantwoord, bij welke vereniging? ____________________________________________
Indien je eerder lid bent geweest van een basketbalvereniging dien je een schuldvrij-verklaring van je oude vereniging
te overleggen. Indien vraag 1 met NEE hebt beantwoord, dan bevestig je naar waarheid niet eerder lid te zijn geweest
van een vereniging aangesloten bij de Nederlandse Basketballbond (NBB).
Wat is uw lidmaatschap nummer van de NBB?_________________
Op welke datum heb je voor het laatst in competitieverband bij deze vereniging gespeeld? ____________________
Ben je in bezit van een NBB-scheidsrechters/trainers/coach-diploma? NEE/JA
Indien je vraag 5 met JA hebt beantwoord, welke diploma’s? ____________________________________________

Door ondertekening van dit formulier verklaart/verklaren ondergetekende(n):
⃝ zich te zullen houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van BV Sparta (N), alsmede de statuten en het
huishoudelijk Reglement van de NBB
⃝ zich tot het uitvoeren van verenigingstaken en het betalen van de contributies. Voor leden van de BBS, U10 en U12
worden deze taken uitgevoerd door de ouder(s)/verzorger(s).
⃝ tot opzegging van het lidmaatschap BV Sparta (N) te machtigen om contributiegelden van zijn/haar rekening af te
schrijven en bij de eerste inschrijving toestemming te verlenen 10 euro inschrijfkosten extra af te schrijven.
Afschrijving van contributie vindt tweemaal per seizoen plaats in september en januari. Wanneer men ervoor kiest om
geen gebruik te maken van automatische incasso dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor €7,50 administratiekosten in
rekening te brengen.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per mail geschieden. Opzegging dient vóór 30 juni van het
speeljaar in het bezit te zijn bij de ledenadministratie. Indien opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, zal het
lidmaatschap voortduren, en de contributie incl. bijkomende kosten betaald moeten worden voor het volgende speeljaar.
Hierop kan geen uitzondering gemaakt worden, ongeacht de reden van opzegging.
Indien er competitie gespeeld gaat worden dient u een recente pasfoto in te leveren.
BANKGEGEVENS:
IBAN: NL___________________________________
Ten name van __________________________________________________________________________________
Ondertekend te _____________________________ op d.d. _____________________________________________
Handtekening rekeninghouder:

Handtekening lid:

Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de ledenadministratie. Dit kan via de trainer,
per post (Gildenstraat 14, Nijkerk) of per mail: spartabasketball@hotmail.com

