Aanmeldingsformulier

Nieuw (jeugd)lid Basketbal Vereniging Groningen
Om lid te worden van Basketbal Vereniging Groningen, 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

Postadres

Tussenvoegsel(s)

Oranjesingel 12
9717CC Groningen
t.a.v. ledenadmi BVG
o.v.v. Aanmelding

Achternaam
Achternaam
Geboortedatum

Man

/

Vrouw

/

Geboorteplaats

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Email
Lidmaatschap

Competitielid

Trainingslid

Ik heb inmiddels contact gehad met een trainer, namelijk
Ik ben in de afgelopen 5 jaar lid geweest van een andere basketbal vereniging

Ja

Ik ben in bezit van een scheidsrechtersdiploma

BS2

BS3

BS4+

Ik ben in bezit van een trainersdiploma

BT2

BT3

BT4

Nee

BT5

Gegevens van ouder(s)/verzorger(s) (Indien jonger dan 18 jaar)
Voornaam

Voornaam

Achternaam

Achternaam

Telefoon

Telefoon

Email

Email

Wijze van betaling
De actuele contributie en betalingstermijnen kunnen gevonden worden op onze website onder club > contributie.
Ik betaal de contributie met behulp van het Jeugdsportfonds

Ja

Nee

Vrijwilligerstaken
Ik / mijn ouders heb(ben) interesse om als vrijwilliger het volgende voor de vereniging te doen (minimaal een
onderwerp aankruizen):
Team begeleiden / coachen

Fluiten (jeugd) wedstrijden

Team training geven / assisteren

Bestuursfunctie

Helpen in de kantine/catering

Activiteiten (commisie)

Technische commissie

Ondertekening
Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van Basketbal Vereniging
Groningen, 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://bvgroningen.net/club/lid-worden of per email naar ledenadministratie@bvgroningen.net.
Plaats
Datum

/

/

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

Voorwaarden lidmaatschap
• Aanmelding geschiedt nadat het aanmeldingsformulier, duidelijk leesbaar, en volledig ingevuld, samen met een recente pasfoto, is ontvangen door
het secretariaat van Basketbal Vereniging Groningen
• Is het nieuwe lid de laatste 5 jaar lid geweest van een andere basketbalvereniging dan dient het nieuwe lid zelf voor een overschrijvingsformulier
(schuldvrijverklaring) bij zijn oude club te regelen. Na inlevering van dit overschrijvingsformulier en het ontvangen van een inschrijvingsbevestiging
van de ledenadministratie is het lid pas speelgerechtigd. U kunt hierna uw gegevens bekijken in de app van basketball.nl van de NBB.
• Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor 1 mei van het lopende seizoen.
• Van alle leden wordt gevraagd taken binnen de vereniging te verrichten. Dat houdt in: bij toerbeurten fluiten van wedstrijden, zaal- en tafelfuncties
en b.v. trainen / coachen van een team. Deze taken zijn team overschrijdend. Verhinderd zijn betekent zelf voor vervanging zorgen binnen het eigen
team. Eventueel opgelegde boete’s voor afwezigheid zullen aan het betreffende teamlid worden doorberekend.
• Als ouders/verzorgers van een BVG-jeugdlid wordt van u verwacht dat u per toerbeurt mede zorgdraagt voor het vervoer van leden van het team
waar uw zoon/dochter deel van uitmaakt naar de uitwedstrijden. Daarnaast ook bij toerbeurt het uitvoeren van zaal- en tafelfuncties bij
thuiswedstrijden.
• Elk jeugdlid is verplicht om in het jaar dat hij/zij 16 jaar wordt via een cursus het F-scheidsrechters-diploma te halen.
• Elke senior is verplicht die diploma’s die nodig zijn om met het betreffende team in een bepaalde klasse te kunnen spelen, via een cursus te halen.
Zie regelgeving daarvoor.

Belangrijk!
Bij aanmelding dient eenmalig inschrijfgeld te worden betaald. Leden betalen eenmalig €15,-. Dit bedrag wordt samen met de
eerste contributie geïnd.
Contributie is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving tot het moment van schriftelijke opzegging.
Ieder lid is verplicht de contributie bij aanvang van het seizoen te voldoen voor de verstreken betalingstermijn. U ontvangt een factuur op uw
mailadres via club collect. Bij latere inschrijving dient de volledige contributie voor aanvang van de eerste wedstrijd te zijn voldaan.

Privacy Policy
Basketbal Vereniging Groningen, gevestigd te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 02085568, hierna te noemen: ‘de Vereniging’, hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website
www.bvgroningen.net zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de
Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage,
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
E-mail: secretariaat@bvgroningen.net

