Inschrijfformulier Senioren

Achternaam:
Voornaam:

Geslacht: M/V (*)

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Email:
Klantnummer Vomar KIK-kaart:
Naam (exact) zoals vermeld op Vomar KIK-kaart:
Hoe bent u op de hoogte gebracht van het bestaan van onze club?

Emailadres graag invullen omdat het grootste deel van de communicatie naar onze leden
via de email verloopt. Als u boodschappen doet bij de Vomar met een KIK-kaart kunt u de club
financieel steunen, zonder dat u daar verder iets extra’s voor hoeft te doen. Vul daarom uw
naam en klantnummer in op dit inschrijfformulier.
Ondergetekende geeft zich op als competitie spelend of alléén trainend lid (*) van de
Basketbal Vereniging Spaarndam. Een competitie spelend lid dient direct een recente
digitale pasfoto aan te leveren via info@bvspaarndam.nl. Zie onderaan voor de eisen die
de bond aan de pasfoto stelt.
Ondergetekende verklaart hiermede dat hij/zij de laatste 5 jaar geen lid van een
basketbalvereniging is geweest. Indien dit wel het geval is, dient men een ondertekende
‘schuldvrijverklaring’ te overhandigen van de vorige vereniging(en).
Opmerkingen
•

•

Opgave van een lid geldt, ongeacht de datum van aanmelding, minimaal voor
één geheel dan lopend seizoen (van 1 juni t/m 30 mei) inclusief de daaraan
verbonden contributies.
Opzegging van een lidmaatschap is alléén geldig als dit schriftelijk of per email,
vóór 1 juni volgend op het lopend seizoen, wordt bevestigd aan het
secretariaat.
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Het competitie spelend lidmaatschap houdt ook in dat men bereid moet zijn om
af en toe bij andere wedstrijden te schrijven of te fluiten, nadat men hiervoor
geschikt wordt geacht. Vanaf de leeftijd van 15 jaar is het volgen van een
scheidsrechter F-cursus (georganiseerd vanuit de vereniging) verplicht.
Ik wens het huishoudelijk reglement van BV Spaarndam te ontvangen.
JA/NEE (*)

•

•

Plaats:

Handtekening:

Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
De bond stelt aan de digitale pasfoto de volgende eisen:
1. Het dient een actuele, goedlijkende pasfoto te zijn;
2. Voor voren genomen;
3. Ogen goed zichtbaar;
4. Kleurenfoto;
5. Uitsluitend JPEG bestandformaat is toegestaan;
6. Resolutie 600x800 (bxh)pixels;
7. Verhouding 3x4
8. Bestandsgrootte 25 tot 50 kb.

Contributies 2015
Exclusief kosten verplichte aanschaf 5 Grote Clubactie loten (€ 15,-)
Competitie spelend lid

Trainend (geen competitie
spelend) lid

U8, U10 en U12

€ 158,00

€ 95,00

U14, U16, U18 en U20

€ 190,00

€ 110,00

U22 en Senioren

€ 222,00

€ 148,00

Uitleg:
De ‘U’ in het schema staat voor ‘Under/onder’ en het getal staat voor de
leeftijdscategorie. Dat betekent dat kinderen van 6 tot 12 jaar in de eerste categorie
vallen, jongeren van 12 tot 20 jaar in de tweede categorie en dames/heren boven de 20
jaar in de derde categorie.
Het bedrag geldt voor een heel kalenderjaar. Seizoenen vallen altijd voor de helft in het
ene jaar en voor de helft in het andere jaar, waardoor tijdens het seizoen op de ALV van
december gestemd kan worden over een contributiewijziging die dan in de
daaropvolgende maand (januari) ingaat.
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