H. S. V. Basketball
AANMELDINGSFORMULIER

Voornaam: ………………………………………. Voorletter(s): ………………………. Geslacht: M/V*
Naam: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ……………………………………… Woonplaats: ………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………… Telefoon: ……………………………………………….
Geboorteplaats: ………………………………….. E-mail: …………………………………………………
Meldt zich aan als lid van de Harener Sportvereniging Basketball.


Ben je de afgelopen 5 seizoenen lid geweest van een andere basketbalvereniging? JA/NEE*
Zo ja, dan dien je een schuldvrijverklaring te overleggen voordat je lid kunt worden.



Ben je in het bezit van een trainersdiploma?

JA/NEE*

Zo ja, welk diploma?



Ben je in het bezit van een scheidsrechtersdiploma?

JA/NEE*

Zo ja, welk diploma?



Mag de NBB je e-mailadres gebruiken voor:
o Nieuwsbrieven
o Marketing- en promotiedoeleinden

JA/NEE*
JA/NEE*

Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met de rechten en plichten van de leden van
HSVB zoals ze zijn gepubliceerd in het huishoudelijk reglement en in aanvulling daarop op onze
website en in voorwaarden lidmaatschap HSVB.
Bij minderjarigen dient een ouder/voogd/verzorger te ondertekenen.
Handtekening:

Datum: ………………………………………. Plaats: ……………………………………………………….
Inleveren (3 mogelijkheden)
1. Scannen en per e-mail sturen: ledenadmin@hsvb.nl
2. In de blauwe brievenbus van HSVB in sportcentrum Scharlakenhof
3. Per post: Ledenadministratie HSVB, Esdoornlaan 214, 9741 KJ Groningen
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Na aanmelding krijg je een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP HSVB

 Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 mei van het lopende
seizoen schriftelijk te zijn doorgegeven aan de ledenadministratie.
 De contributie wordt automatisch in 2 termijnen afgeschreven (50% op
15 oktober en 50% op 1 december). Bij bijzondere omstandigheden kan
met de penningmeester een andere betalingsregeling afgesproken worden.
 Niet voldoen aan de financiële verplichtingen betekent uitsluiting van
trainingen en wedstrijden.
 Alle wedstrijd spelende leden worden ingezet als scheidsrechter, scorer,
timer, 24-seconden operator en andere zaalfuncties. Verhinderd zijn
betekent zelf voor een vervanger zorgen.
 Elk jeugdlid is verplicht in het jaar dat hij/zij 16 wordt, het scheidsrechter
F diploma te halen. HSVB zorgt voor het aanbieden van de cursus.
 Alle leden vanaf 18 jaar, die spelen in een klasse waar scheidsrechters met
een hogere licentie geleverd moeten worden, zijn verplicht die licentie te
halen. HSVB zorgt voor het aanbieden van de cursus.
 Alleen het bestuur van HSVB is gerechtigd namens de vereniging
(sponsor)contracten af te sluiten.
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Doorlopende machtiging HSVB contributie en boetes.

S€PA

Incassant: H. S. V. Basketball, p/a Esserlaan 22, 9722 SM Groningen.
Incassant ID: NL87ZZZ400257560000

Machtigingskenmerk: ………………..…………………………………………………………………………….
(vul hier de voor en achternaam van het lid speler/speelster in).
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan H. S. V. Basketball om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributie (en eventuele boete) en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van H. S. V. Basketball*.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….....

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………….

Postcode :………………..…………….. Woonplaats : …………………………………………………………...

Rekeningnummer (IBAN) : ………………………………………………………………………………………..

Datum: : ………………..…………..….. Plaats: : ………………..………………………………………………...

Handtekening rekeninghouder: ………………..………………………………………………………………...

* De contributies worden in 2 termijnen afgeschreven. De eerste termijn van 50% zal rond 15 oktober
worden afgeschreven. De tweede termijn zal rond 1 december worden afgeschreven.
** Eventuele boetes zullen bij de contributie worden opgeteld en tegelijkertijd met de contributie
worden afgeschreven. Indien er na de laatste contributieafschrijving nog boetes opgelopen worden,
zullen deze aan het eind van het seizoen (rond 1 juni) worden afgeschreven.
Er worden boetes opgelegd voor het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap en voor het verzuimen
van verplichtingen ten aanzien van fluiten en tafelen. Voor een uitgebreide omschrijving van de
verplichtingen en het boetebeleid wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement op de website
(www.hsvb.nl).

